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�slam dininin temel kayna�� Kur’an-� Kerim’dir. Kur’an tüm zamanlara hitap 

eden bir özelli�e sahip ve son ilahi kitapt�r.  

Kur’an’�n içeri�ini olu�turan konulardan biri de k�ssalard�r. Kur’an k�ssalar� 

kendi bünyesinde pek çok konuyu bar�nd�r�r. Bu k�ssalar�n baz�lar� Peygamberler 

hakk�nda, milletler hakk�nda, yarat�l�� hakk�nda, insanlara ibret verici örnekler olaylar 

hakk�nda, örnek �ah�slar hakk�nda vb. hakk�ndad�r örnekleri ço�altabiliriz. 

K�ssalar, çe�itli yönlerden incelenmeye elveri�lidir. Biz bu çal��mam�zda önce 

Kur’an’daki k�ssalar� yorumlad�k ve bu k�ssalar�n çe�itli kültürlerdeki, �ncil’deki ve 

Tevrat’taki yorumlar�n� da inceledik. Daha sonra Kur’an k�ssalar�n�n kayna��n� 

ara�t�rd�k ve nihayet Kur’an k�ssalar�n�n amac�n� da inceleyerek konuyu bitirdik. 
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The Quran is the original basic and the most important source the religion of 

Islam. The Quran has a characteristic that makes a speech all of the times and it’s the 

last heavenly book. 

One of the subjects is stories taking form of the content at the Quran.  

The stories of the Quran are shelter a lot of subjects in its own structure. Some 

of them about of prophets, some of them about of nations, some of them about of model 

subject that is to be a lesson to people, some of them about of model persons etc. And 

we can increase the examples.  

The stories are usable for study from the different directions. 

In this study firstly we interpret the stories in the Quran and we are examine 

carefully this stories interpretations in the different cultures. The New Testament and 

the Old Testament. Later than we search source stories of the Quran-At last we finished 

the subject to examine carefully intents of the stories in the Quran. 

Key Words: The Quran, Story, Source, �ntent. 
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ÖNSÖZ 

Dinsel ilimlerinin en önemli kayna�� Kur’an’d�r. Kur’an-� Kerim Yüce Allah 

taraf�ndan Hz. Muhammed’e Cebrail vas�tas�yla 23 y�lda indirilmi� son ilahi kitapt�r. 

Kur’an iman edenler için bir rehber bir anayasa konumundad�r. Son ilahi kitap olmas� 

ve ondan sonra art�k ne bir peygamber ne de bir kitap gelmeyece�i dolay�s�yla tüm 

insanl��a hitap eden evrensel bir kitapt�r.  

Kur’an-� Kerim insan hayat�n�n bütün safhalar�na hitap eder. Kur’an da herkes 

kendini alakadar eden hususlar� bulur ve kalbi mutmain olur. Dinin gayesi ahlakt�r ve 

fazilettir. Kur’an’da insanlara ahlak sahibi ve faziletli olma ö�retilir. �nsanlara temsil 

yoluyla gerçekleri anlat�r. �bret al�nacak k�ssalar� söyler geçmi� olaylar� nakleder.  

Kur’an-� Kerim’in önemli bir bölümünün k�ssalardan olu�tu�u bir gerçektir. 

Hak-bat�l mücadelesinin en çarp�c� örneklerinin yer ald��� k�ssalar insana bir tarih 

perspektifi kazand�rmakta ve nas�l davran��lar sergilerse nas�l bir sonuçla kar��la�aca�� 

konusunda önemli ipuçlar� verir. 

Biz bu çal��mam�zda öncelikle giri� bölümünde k�ssa kelimesinin lügat ve 

�st�lahtaki manalar� üzerinde durduk. Konunun önemini ve ara�t�rmam�z�n gaye ve 

metodunu aç�klad�k. Birinci bölümde Kur’an-� Kerimde geçen k�ssalar� yorumlad�k. 

Bunlar�n baz�lar�n�n, �ncil ve Tevrat’ta ve di�er kültürlerdeki anlat�m biçimine de yer 

verdik. �kinci bölümde ise Kur’an k�ssalar�n�n kayna��yla ilgili dü�ünce ve görü�lere 

yer verdik. Bir de k�ssalar�n tarih boyutu üzerinde durduk. Üçüncü bölümde de Kur’an 

k�ssalar�n�n amaçlar�n� irdelemeye çal��t�k. Ve nihayet ula�t���m�z sonucu da bir genel 

de�erlendirme �eklinde sonuç bölümünde i�ledik. 

Bu çal��mamda benden de�erli görü�lerini ve yard�mlar�n� esirgemeyen hocam 

Doç. Dr. Erkan Yar’a ve de�erli e�im Hakan AKGÜL’e te�ekkürlerimi sunar�m. 

Nazife AKGÜL 

2005 ELAZI�  
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G�R�� 

Allah, insan ve kainat� yaratt�ktan sonra onu desteksiz b�rakmam��t�r. �nsana 

sözsüz ayetlerin olan tabiat�, gayb�n ve gayb�n sahibinin aç�k belgeleri olarak vermeyi 

yeterli görmeyerek ona sözlü mesaj�n� da göndermi�tir. Bu sayede insan�n kayna��n� 

bulmas�, kendinin fark�na varmas� yarat�lm�� bir varl�k oldu�u, varl���n� ba�ka bir 

kayna�a borçlu oldu�unu v.b. gerçekleri daha kolay bulabilecektir. Vahiy insano�luna 

bir destek, bir rahmet, bir nur, bir �ifa, bir aç�klama, bir yol göstermedir.  

Allah yeryüzündeki her kavmi, her toplulu�u bu rahmetinden nasiplendirmi�tir. 

Onlara Rablerini, dünyay�, kendi varl�k gayelerini anlamak, Onun emirlerine uygun 

mutlu bir ya�am sürdürme f�rsat�n� her zaman sunmu�tur. Ancak insano�lu bu gerçe�i 

ço�u zaman çok çabuk unutmu�, bazen ak�ls�zl���ndan Onu inkar yoluna gitmi�tir. Allah 

da kavimler gönderdi�i hak yolu b�rakt���nda onlara yeni bir resul, nebi göndermi�i 

onlar� uyarm��, hak yola ça��rm��t�r.  

Dünyay� büyük bir huzursuzluk, sava�lar, haks�zl�klar, zulümler, maddiyat, vb. 

kaplam��t�. Mevcut dinler insana yön vermede yetersiz kal�yordu. Çünkü semavi 

dinlerin as�llar� bozulmu� yerini insano�lunun kendi eliyle yazd��� hükümlere 

b�rakm��t�. �nsanl��� bu içine dü�tü�ü karma�adan, ba��bo�luktan, kurtaracak bir 

uyar�c�ya, yol göstericiye ihtiyaç vard�. Tüm bunlara tek çare, Allah taraf�ndan Hz. 

Muhammed’e Kur’an-� Kerim’in vahyiyle ba�lad�. Ad�n� kendini kutsal kitab�ndan alan 

�slam ilk �eklini günümüze kadar de�i�tirmeyen tek dindir, evrenseldir, insanl���n ortak 

bir de�eridir.  

Kur’an-� Kerim 23 y�ll�k bir vahiy döneminde tamamlanm��t�r. Tamam� 114 sure 

ve yakla��k olarak 6666 ayettir.  

Kur’an-� Kerim her Müslüman için temel kaynakt�r. Müslümanlar dinini en ba�ta 

Kur’an’dan ö�renirler. Hz. Peygamber de sahabeye Kur’an’� bizzat ö�retmi�, anlatm�� 

ve uygulam��lard�r. Elbette ki bir �ey ö�renilirken onu asl�ndan ö�renmek akl�n ve 

bilimin bir gere�idir. Bu nedenle Kur’an inananlar için temel kaynakt�r. Kur’an-� Kerim 

iman esaslar�, inanç esaslar�, ahlaki kurallar, insan�n kendisine, ailesine, vatan�na, 

çevresine kar�� görev ve sorumluluklar�, geçmi� milletlerin, peygamberlerin k�ssalar� 

vb. konular� ihtiva eder. Önemli bir bölümünü de k�ssalar te�kil eder. Kur’an as�l 

vermek istedi�i ilahi mesaj� muhatab�na ula�t�rmak için k�ssalar� kullanm��t�r.  
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Kur’an-� Kerim’de k�ssalar için “k-s-s” kökünden türeyen ve mastar yerine de 

kullan�lan, ancak isim olan “k�sas” ifadesi kullan�lmaktad�r ki bunun da fiil hali “kassa” 

d�r. “K�ssa” ve bunun ço�ulu olan “k�sas” ifadeleri de ayn� kökten türemi� olmakla 

birlikte, Kur’an-� Kerim’de kullan�lmamaktad�r. “Kassa”, “Kasas” ifadelerinin sözlük 

anlamlar�n� �öyle s�ralayabiliriz.  

1) Bir kimsenin izini sürmek, takip etmek, uymak. Ayn� kökten kelimler bu 

manada bizzat Kur’an’da kullan�lm��t�r.: 

“Hemen geldikleri yoldan izleri üzerinde geri döndüler” (Kehf 18/64) 

“Musa’n�n annesi Musa’n�n k�z karde�ine; Onun izni takip et dedi.” (Kasas 

28/11) 

2) Birine bir �eyi aktarmak, bildirmek, anlatmak Kelimenin bu anlam� da yine 

Kur’an’da yakla��k onyedi ayette geçmektedir.  

“Biz sana onlar�n haberlerini hak ile anlat�yoruz” (Kehf 18/13) 

“(Habibim) Biz sana k�ssalar�n en güzelini anlat�yoruz.”(Yusuf 12/3) 

“Sen onlara bu k�ssay� anlat, belki üzerinde dü�ünürler.”(Araf 7/176) 

3) Bir �eyi makasla kesmek, k�rkmak anlam�n� ta��r. Araplar�n saç� ve t�rna�� 

kesti ibaresi bu manadad�r.  

4) Gö�üs, sadr, gö�sün ba�� veya kemi�i manalar�yla bir �eyin önemli k�sm� 

belli bir bölümü, parças� anlamlar�n� ihtiva eder1. 

Ist�lahtaki manas� ise insanlar�n ibret almalar�n� ve hidayete ula�malar�n� 

sa�lamak amac�yla ço�unlukla zaman ve mekandan soyutlanm�� geçmi� toplumlarla 

ilgili Kur’an’da anlat�lan olaylara k�ssa denir. K�ssalarla tarihin derinliklerinde kalan 

ibret yüklü olaylar�n izi sürülmekte ve bu olaylarla ilgili bilgi verilmektedir2.  

K�ssalar konusu Kur’an’da çe�itli üslup ve ifade tarzlar�yla büyük ço�unlu�u 

te�kil eder. Kur’an’�n muhtevas�ndaki ifadeleri anlamak prensipleri anlamak insanl�k 

için ve mü’minler için son derece önemlidir. Kur’an bunlar� insanlar�n anlayabilece�i 
                                                 
1 Öztürk, Mustafa, Kur’an ve A��r� Yorum, Kitabiyat Yay., Ankara, 2003, s. 368; Çelik, Muhammed, 
Kur’an Kur’an-� Tan�ml�yor, �ule yay., �stanbul, 1998, s. 38.Demir �ehmus, Mitoloji, Kur’an 
K�ssalar� ve Tarihi Gerçeklik, Beyan Yay., �stanbul, 2003, s. 72-73; �engül �dris, Kur’an K�ssalar� 
Üzerine, I��k Yay., �zmir, 1994, s. 43-45. 
2 Demir, �ehmus, a.g.e., s. 73-74. 
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bir tarzda sunmu�tur. K�ssalar konusunda Kur’an’�n anlatmay� amaçlad��� hedefe 

ula�t�ran en önemli araç olarak görülebilir. Bu nedenle Kur’an k�ssalar� konusu insanl�k 

için, müminler için büyük önem arzeder. Zira insanlara zihninde canland�rabilece�i 

onlar� te�vik edecek veya korkutup cayd�racak ibret verecek hikayeler Kur’an’da 

anlat�larak insano�lu bu �ekilde ikaz edilmi�tir.  

Gayemiz genel itibariyle Kur’an’� özelde de k�ssalar� anlamaya çal��mak, vahyin 

bize ula�mas�ndaki rolünü ve özelliklerini kavramaya çal��makt�r. Ancak �u gerçe�i de 

gözard� etmeyerek: “Kur’an’�n esas indirili� gayesi ne ise k�ssalar�nda anlat�m gayesi o 

dur.” Çal��mam�z� yapaca��z. Yani k�ssalar sadece tarihi vak�alar�n hikaye �eklinde 

anlat�lmas� insanlar�n merak�n� gideren veya e�lendiren unsurlar de�ildir. Kur’an’�n 

genelinde insanl��a anlat�lmak istenen ilahi mesaj’�n tarih içindeki olaylarla çarp�c� ve 

etkileyici hale getirilerek insanl��a sunmak k�ssalar�n gayesidir.  

Ara�t�rmam�zda esas kaynak Kur’an’d�r. Öncelikle Kur’an’daki anlat�m 

�ekillerini ele ald�k. Daha sonra Kur’an’�n üslubunu ve hedefini daha iyi anlayabilmek 

için çe�itli inançlardaki milletlerde ki Tevrat ve �ncillerdeki anlat�m �ekillerine 

de�indik. Bundan sonrada k�ssalar�n kayna��yla ilgili çe�itli iddialar� inceledik ve tarihi 

boyutlar�n� ara�t�rd�k. Son bölümde ise k�ssalardan ç�karabildi�imiz baz� genel amaçlar� 

izah etmeye çal��t�k. 
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B�R�NC� BÖLÜM 

KUR’AN KISSALARININ YORUMU 

A) YARATILI� KISSASI 

Tarih boyunca üzerinde en çok durulan ve her yönüyle tan�nmaya çal���lan varl�k 

insand�r. �nsan kendini tan�ma yolunda büyük çaba göstermekte ve ula�abildi�i her türlü 

kaynaktan yararlanmaya çal��maktad�r. 

Tarihin ilk devirlerinden bugüne kadar yap�lan ara�t�rmalar, insan� her yönüyle 

tan�tmaya çal��makta; fakat kesin bir ba�ar�ya ula��lamamaktad�r. Çünkü her geçen gün 

geli�en ilim dallar� (Arkeoloji, Antropoloji… vb) sürekli insan�n bilinmeyen yeni bir 

yönünü ke�fetmektedir. Fakat bu yeni ke�if ve ortaya ç�k�p geli�en dü�ünceler 

beraberinde yepyeni sorular� da getirmektedir. Günümüz teknolojik geli�meleri insan�n 

fizyolojik ve anatomik yap�s�n� bir ölçüde de olsa tan�tmay� ba�arabilmi�tir. Ancak 

yinede insanl���n ilk devirlerine ait bilgileri tam olarak elde etmek ve de�erlendirmek 

için henüz kesin bulgular elde edilmi� de�ildir. Bu sebeple, insanl���n geçmi�ini 

tan�yabilmek için yeni bilgi, bulgu ve de�erlendirmelere ihtiyaç vard�r. Bütün ilmi ve 

teknolojik geli�melere ra�men, arkeoloji ve antropolojinin, bu konuyla ilgili olarak elde 

etti�i bulgular�n de�erlendirilmesi, tam olarak yap�lamamaktad�r. Çünkü bu 

de�erlendirmeler onu yapanlar�n ilmi, ekonomik, kültürel ve sosyal seviyelerine göre 

izafilik göstermekte, dolay�s�yla bu de�i�ik anlay�� ve yorumlara yol açmakta, insan�n 

geçmi�i konusunda kesin kanaatlerin olu�umuna engel te�kil etmektedir. Nitekim böyle 

kesinlik kazanmam�� bulgulardan yola ç�kan Charles Darwin insan�n men�eini “Tabii 

Seleksiyon” neticesi, maddenin evrimle�mi� �ekli olarak kabul etmi� ve “evrim teorisi” 

o günden bugüne pek çok tenkide u�ram��t�r. 

�nsan�n men�ei hakk�nda pek çok de�i�ik görü�e kar��l�k, kutsal kitap 

metinlerinde de bilgiler bulunmaktad�r. Ancak bu kaynaklardan gelen bilgiler kendi 

içerisinde bir uyum göstermekle birlikte, birbirleriyle aralar�nda baz� farkl�l�klarda 

arzetmektedir. Her dini inan�� ve mitoloji kendine göre bir insan motifi takdim 

etmektedir. K�sacas� yarat�l�� hakk�nda gerek dini gerekse ilmi kaynaklardan çok çe�itli 

bilgiler nakledile gelmektedir. Ben a�a��da çe�itli din ve uygarl�klar�n konuyu nas�l 

de�erlendirdiklerini, kaynaklardaki anlat�m �eklini aktararak, kendi bak�� aç�m� da 

ortaya koyaca��m. 
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a) Kur’an-� Kerim’deki Anlat�m �ekli 

Yarat�l�� hadisesini bir bütün olarak ele alan Kur’an, yer, gök, bitki ve 

hayvanlardan sonra insan�n yarat�l���na temas etmektedir. �nsan kendinde bulunan 

özellikleri itibariyle di�erlerinden ayr�cal�k göstermekte ve Kur’an’da onun hayat 

sahnesine ç�k��� ile ilgili iki tarz yaratma görülmektedir: 

1. Normal, tabii �artlar d���nda, su, toprak, çamur gibi maddelerin baz� 

merhalelerden geçtikten sonra, kendisine ruh üflenerek yeryüzünde görülmesi, 

2. Yarat�l��� tamamlanm�� bir erkek ve di�inin birle�mesiyle “nutfenin” ana 

rahminde “alaka”, “mudga” gibi merhalelerden geçtikten sonra yeryüzünde görülmesi. 

Ben bu çal��mamda birinci maddenin konusu olan ilk insan üzerinde duraca��m. 

�nsan�n yarat�l�� safhas� anlat�l�rken, Kur’an’da bazen genel bir anlam ifade eden 

“insan”, bazen de ilk insana isim olarak verilen “Adem” kelimeleri kullan�lmaktad�r. 

Kur’an’da di�er insanlar�n yarat�l���ndan daha fazla, Adem’in yarat�l���na 

referanslar görülür. Bunlarda, bazen insan cinsi Adem ile özde�le�mekte, bazen de insan 

cinsinin ilk bireyi olarak Adem’in özellikleriyle genel olarak insana ait niteliklere i�aret 

edilmektedir. Ayr�ca Kur’an’da insan türüne ademo�ullar� �eklinde hitap edilip cins 

ilkine nispet edilir. Kur’an’da sadece bir yerde ademo�ullar� ifadesi Adem’in bizzat 

kendi o�ullar�na i�aret edilmesi muhtemeldir (Maide, 5/27). Kur’an Adem ve e�ini 

ebeveyn diye adland�rarak (A’raf, 7/27) onlar�n insan cinsinin ilkleri oldu�unu ifade 

etmi�tir3. 

Öncelikle Kur’an-� Kerim’de ilk insan�n yani Hz. Adem’in yarat�l���n� aç�klayan 

ayetleri inceleyelim: 

“Muhakkak ki, �sa’n�n hali de, Allah kat�nda Adem’in hali gibidir. (Allah), Onu 

topraktan yaratt�. Sonra, ona: Ol! dedi. O da, oluverdi.”4 

“Hani, Rabb’�n meleklere: Muhakkak, ben, yeryüzünde (benim emirlerimi tebli� 

ve infaza memur) bir Halife yarataca��m! Demi�ti 

                                                 
3 Yar, Erkan, Beden Ruh �li�kisi Aç�s�ndan �nsan�n Bütünlü�ü Sorunu, Ankara Okulu Yay., Ankara,  
2000, s. 76-77. 
4 Bkz. Kur’an-� Kerim, Ali �mran, 3/59. 
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Onlar (melekler) de: Biz Seni, hamdinle tesbih ve takdis edip dururken, orada 

bozgunculuk edecek, kanlar dökecek kimse mi yaratacaks�n?! demi�lerdi. 

Allah’da: Sizin bilemeyece�inizi her halde ben bilirim! buyurmu�tu”5 

“Hat�rla o vakti ki, Rabb’�n meleklere: ben, demi�ti, kuru bir çamurdan, 

sûretlendirilmi� balç�ktan bir be�er yarataca��m! 

O halde, ben onun yarat�l���n� bitirdi�im, ona, Rûhumdan üfürdü�üm zaman, siz 

hemen ona secdeye kapan�n�z!”6 

“Hani, meleklere: Ademe, secde ediniz! demi�tik de, �blis’ten ba�kas�, hemen 

secde etmi�lerdi.”7 

“(Allah): Ey �blis! Sen, ne diye secde edenlerle beraber olmad�n?! 

(�blis): Ben, kuru bir çamurdan, sûretlenmi� bir balç�ktan yaratt���n be�er için 

secde edeyim diye (var) olmad�m!”8 

“Ben ondan (Ademden) daha hay�rl�y�m. Çünkü beni ate�ten yaratt�n, onu ise, 

çamurdan yaratt�n.”9 

“Ve her canl��eyi sudan yaratt�k.”10 

“�nsan önceden hiçbir�ey de�ilken kendisini yaratt���m�z� dü�ünmüyor mu?”11 

Kur’an-� Kerim’in bildirdi�ine göre insan kendi cinsinden ba�ka bir varl�k 

yokken yarat�lm��t�r (Meryem suresi 67). Bakara suresi 30. ayette ise Allah yeryüzünde 

bir halife yarataca��n� meleklerine bildirerek, yarat�lacak olan bu yeni varl�k üzerine 

dikkat çekmek istemi�tir. Melekler bu yeni varl��� “fesat ç�karma”, “kan dökme” 

özelliklerinden dolay� mevcut di�er varl�klar�ndan farkl� oldu�unu anlamakta 

gecikmemi� kendilerinin Allah’� tesbih ve takdis etmekle yükümlü bulunduklar�n� öne 

sürerek hayretlerini ifade etmi�lerdir. Allah “yeryüzünde bir halife” ifadesiyle bu 

varl���n cinsini tayin etmemi�tir. Bu kapal�l�k ayn� ayetteki meleklerin soru ve 

tereddütleriyle biraz daha aç�kl�k kazanm��t�r. Yani Allah meleklerin a�z�ndan, bu 

                                                 
5 Bkz. Kur’an-� Kerim, Bakara, 2/30. 
6 Bkz. Kur’an-� Kerim, Hicr, 15/29; Sâd, 38/73. 
7 Bkz. Kur’an-� Kerim, Bakara 2/34; Kehf 18/50; Tâ-ha 20/116. 
8 Bkz. Kur’an-� Kerim, Hicr 15/32-33. 
9 Bkz. Kur’an-� Kerim, Arâf 7/12; Sâd 38/76. 
10 Bkz. Kur’an-� Kerim, Enbiya 21/30; Nur 24/45. 
11 Bkz. Kur’an-� Kerim, Meryem 19/67. 
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varl���n vas�flar�n�n bir k�sm�n� aç�klam��t�r. Bu ayet ile insan�n, fitne ve fesat 

ç�karmayan hayvanlardan farkl�, Allah’� tesbih ve takdis edebilecek kabiliyet ile 

meleklere benzer bir özellikte olaca�� z�mnen ifade edilmi�tir. böylece ne hayvan ne de 

melek gibi fakat ikisi aras�nda bir yap�ya sahip olaca��, ancak hiçbirinin devam� 

olamayaca�� anla��lm��t�r. 

Kur’an-� Kerim’de bu yeni varl���n yarat�l�� safha ve merhalelerini anlatmak 

için: 

- Toprak (turab)12 

- Çamur (tin)13 

- Yap��kan c�v�k çamur (tin lazib)14 

- De�i�ken c�v�r çamur (hame-i mesnun)15 

- Çamurdan süzülmü� öz (sülaletin min tin)16 

- Kuru çamur (salsal)17 

- Biçimlenmi� kuru çamur (sal salin ke’l-fahhar)18 

ifadeleri kullan�lm��t�r. 

Kuru topra��n çamur haline gelip de�i�ik �ekillere sokulabilmesi için suyun 

gerekti�i bilinmektedir. Bu sebeple insan�n yarat�l���nda da, di�er varl�klar gibi suyun 

rol ald��� görülmü�tür19. Toprak ve suyun kar���m�n�n meydana getirdi�i çamur 

görüldü�ü gibi çe�itli merhalelerden geçen insan�n kal�b�n� olu�turmu�tur. Gerek, bu 

olu�umu sa�layan, gerek ona ruh vererek insan� yaratanda Allah’t�r20. Ayr�ca Allah 

yaratmak istedi�i halifenin �eklini düzeltip, ona ruhundan üfürdü�ü zaman meleklerin 

ona secde etmeleri gerekti�ini emretmi�tir21. Bu durumda yarat�lacak olan varl���n 

                                                 
12 Bkz. Kur’an-� Kerim, Alî �mran 3/59; Kehf 18/37; Hac 22/5; Rum 30/20. 
13 Bkz. Kur’an-� Kerim, En’âm 6/12; Arâf 7/12; �sra 17/61; Secde 32/7; Sâd 38/71/76. 
14 Bkz. Kur’an-� Kerim, Saffat 37/11. 
15 Bkz. Kur’an-� Kerim, Hicr 15/26, 33. 
16 Bkz. Kur’an-� Kerim, Mü’minun 23/112. 
17 Bkz. Kur’an-� Kerim, Hicr 15/26, 33. 
18 Bkz. Kur’an-� Kerim, Rahman 55/14. 
19 Bkz. Kur’an-� Kerim, Enbiya 21/3,; Nur 24/45. 
20 Bkz. Kur’an-� Kerim, Arâf 7/11; Hicr 15/39; Secde 32/9; Sa’d 38/75. 
21 Bkz. Kur’an-� Kerim, Hicr 15/29; Sa’d 38/72. 



 16

meleklerden üstün bir makamda oldu�u anla��lmakta ve o ana kadar meleklerin 

tan�mad��� bir varl�k olma özelli�i ta��maktad�r. 

Kelamc�lar ve müfessirler Adem’in yarat�l���n� maddi yap�s�n�n (tesviye) 

yarat�lmas� ve ona ruhun üflenmesi olarak iki kategoride ele alm��lard�r. Onun maddi 

yap�s� tamamland�ktan sonra Adem’in bedenini hareket ettiren ve ona insan olma 

vasf�n� veren ruh üflenmi�tir. Adem tamamen yarat�ld�ktan sonar ona ruh üflenmi�tir22. 

Bizzat Allah taraf�ndan, topra��n çe�itli merhalelerinden geçerek yarat�lan, fakat 

henüz ad� konmayan, insan olarak genel bir ifade ile tan�nan bu varl�k “meleklere 

Adem’e secde edin” ayetiyle gerçek özel ismine kavu�mu�tur23. 

Kur’an’da topraktan yarat�lan ba�ka bir varl���n ad� geçmedi�ine göre, Hz. 

Adem’in ilk insan olmas� gerekmektedir. Bu konu, �eytan�n Hz. Adem’e secde 

etmemesi olay�nda da söz konusu edilmi�, Hz. Adem’in topraktan yarat�lm�� olmas�, 

�eytan’�n onu küçümseyerek secde etmemesine sebep olmu�tur. 

Kur’an-� Kerim’de kuru topra��n nas�l insan haline geldi�i ve Allah’�n bunu 

nas�l yaratt��� konular�na de�inilmemi�tir. Mutlak olarak insan�n Allah taraf�ndan 

yarat�ld��� ve yaratma i�leminde topra��n kullan�ld��� vurgulanmaktad�r. �nsan sûresinin 

ilk ayetinde insan�n, insan olarak �ekillendirilip ortaya ç�k���na kadar bir süre geçti�ine 

i�aret edilmekte ancak bu sürenin ne kadar oldu�u belirtilmemektedir24. 

Ayetlerin ve yarat�l�� hadisesinin seyrinden de anla��laca�� gibi, Kur’an-� 

Kerim’de Hz. Adem’in yarat�l��� ile ilk insan�n yarat�l�� k�ssas� aras�nda bir fark 

bulunmamaktad�r. Bir ba�ka ifadeyle “Adem” ilk insana Allah taraf�ndan verilen bir 

isim olmaktad�r. 

Görüldü�ü gibi Kur’an-� Kerim Hz. Adem’in yarat�l��� ile ilgili olarak verdi�i 

bilgilerde teferruata girmemi� özetle �u hususlara de�inmi�tir. 

- Allah yeryüzünde bir halife yaratmak istemi�tir. 

- Yarat�lacak bu halifeye, melekler ve �blis secde etmekle emrolunmu�lard�r. 

- Adem, toprak ve topra��n geçirdi�i merhalelerden yarat�lm��t�r. 

                                                 
22 Yar, Erkan, a.g.e., s. 80. 
23 Bkz. Kur’an-� Kerim, Araf 7/11; �sra 17/61; Kehf 18/50; Bakara 2/34. 
24 Bkz. Kur’an-� Kerim, �nsan 76/1. 
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- Tüm bu yaratma ve �ekillendirme i�lemini bizzat Allah yapm��t�r. 

- Adem Allah taraf�ndan üfürülen bir ruh ile insan olma özelli�ini alm��t�r. 

�slam literatüründe Kur’an-� Kerim’den sonra ikinci kaynak hadis’tir. Hadislerin 

ço�u Kur’an’da geçen Adem ile ilgili haberleri aç�klamakla birlikte, yer yer farkl� 

bilgilerde ihtiva eder. 

Kur’an-� Kerim’de geçen ifadelerin aç�klanmas� mahiyetinde olan hadislerde; 

Hz. Adem’in Allah taraf�ndan yarat�ld���, Allah’�n kendisine ruh üfürdü�ü ilk insan ve 

insanl���n babas� olarak kabul edildi�i meleklerin ona secde etmekle yükümlü oldu�u, 

isimlerin ö�retildi�i bir kimse olarak vas�fland�rmaktad�r. Kur’an-� Kerim’e uygunluk 

arzeden bu bilgilerin yan�nda, hadislerde Hz. Adem’in Cuma günü, kendi suretinde 

yarat�ld��� ve 60 zira uzunlu�unda oldu�u belirtilmektedir25. 

Bu genel bilgilerden ba�ka Hz. Adem’in yarat�l�� k�ssas� da hadislerde yer 

almaktad�r. Bir hadiste “Allah Adem’i yeryüzünün tamam�ndan al�nan bir avuç 

topraktan yaratm��t�r. Bu yüzden Ademo�ullar� yeryüzü �ekillerine göre kimi k�rm�z�, 

kimi beyaz, kimi de siyah olmu�lar, aralar�nda yumu�ak ve sert mizaçl�, kötü ve iyiler 

bulunmaktad�r” �eklinde ifade edilmektedir. Böylece Adem’in yarat�l���na esas olan 

topra��n yeryüzünden al�nd��� ve bu topra��n insan karakteri üzerinde etkili oldu�u 

ifade edilmek istenmi�tir26. 

Hz. Adem’in yarat�l��� konusuyla ilgili en geni� bilgi Taberi’nin tefsir ve tarih 

kitaplar�nda bulunmaktad�r. Birçok �slam aliminin de nakletti�i bu bilgilere göre Hz. 

Adem’in yarat�l��� �öyle olmu�tur: Yüce Allah Hz. Adem’i yaratmak istedi�i zaman, 

yerden bir avuç toprak getirmesi için Cebrail’i gönderir; yer ona “ben senin benden bir 

�ey eksiltmenden, beni i�e yaramaz bir hale getirmenden Allah’a s���n�r�m” demesi 

üzerine, Cebrail ondan bir �ey almaks�z�n geri dönerek “Ya Rabbi, yer sana s���nd��� 

için ben de ondan bir �ey almadan gelerek sana s���n�r�m” der. Yüce Allah sonra 

Mikail’i gönderir. Mikail’de Cebrail gibi ba�ar�s�z bir �ekilde geri döner. Bunun üzerine 

Allah ölüm mele�i olan Azrail’i gönderir. Yer ayn� �eyleri Azrail’e söylemesine 

ra�men, Azrail ona “ben de Allah’�n emrini yerine getirememi� olarak dönmekten yine 

Allah’a s���n�r�m” diyerek yeryüzünün muhtelif yerlerinden k�rm�z�, beyaz, siyah toprak 
                                                 
25 Canan, �brahim, Kütüb-i Sitte Tercüme ve �erhi, Akça� Yay., C. X, Ankara, 1995, s. 177-178; C. VI, 
s. 383-384; C. I, s. 527-529. 
26 Erdem, Mustafa, Hazreti Adem, T.D.V. Yay., Ankara, 1999, s. 119. 
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alarak onlar� birbirine kar��t�r�r. Azrail taraf�ndan getirilen toprak, yap��kan çamur 

haline gelinceye kadar �slat�l�p, mayalanm��t�r. Bu mayalanman�n k�rk gece veya k�rk 

gün kadar devam etti�i daha sonra onun kal�p (ceret) olarak k�rk sene yerde kald��� 

rivayet edilir27. 

Hz. Adem’in yarat�l���, Ya�ar Nuri Öztürk’e göre �srailiyatla kar��t�r�lm�� bir 

konudur. O bu konuda �öyle der: “Adem’in yarat�l�� meselesi, daha ba�lang�çtan beri 

�slami literatürde �srailiyatla kar��t�r�lm�� bir �ekilde verilegelmi�tir. Bunlar�n �slami 

olan k�sm�yla yabanc� olan k�sm�n� ay�rmak için Kur’an’�n ve hadisin beyanlar�n� 

dikkatli bir biçimde de�erlendirmek gerekir. Hz. Adem’in yarat�l��� konusunda ilk tespit 

edilecek nokta onun topraktan, bir tekamül süreci içerisinde gerçekle�ti�ini de ifade 

etmektedirler. �lgili ayetler yarat�l��tan söz ederken, bazen kuru toprak, bazen çamur, 

bazen uzun süre bekletilmi� c�v�k çamur bazen de vurulunca ses veren kurutulmu� 

çamur ifadelerini kullanmaktad�rlar. Burada kuru topraktan çamura, oradan da �ekil 

verilmi�, kurutulmu� ve vurulunca ses veren bir maddeye do�ru bir tekamül dikkatimizi 

çekmektedir28. 

Hz. Adem’in yarat�l���yla ilgili ba�ka baz� rivayetlerde onun ba� ve yüzünün 

Ka’be topra��ndan, gö�sünün ve s�rt�n�n Beytü’l Makdis, bald�rlar�n�n Yemen, 

bacaklar�n�n M�s�r, ayaklar�n�n Hicaz, sa� elinin do�u, sol elinin bat� topraklar�ndan 

yarat�ld��� nakledilmektedir. Ancak menk�beyi and�ran bu rivayetler, �slam alimlerince 

itimada �ayan görülmemi�tir29. 

Allah, onu önce topraktan, sonra çamurdan, sonra suretlenmi� balç�ktan, sonra 

da çömlek gibi ç�nlayan kupkuru bir balç�ktan yaratt�. �üphe yok ki Allah-u Teala onu 

hangisi olursa olsun, herhangi bir cisimden yaratmaya kadirdir. Ama, O’nu ya s�rf 

mai�etinden dolay� yahut da onda meleklere yönelik olan delaletten dolay�, onlar�n 

maslahatlar�ndan ve cinlerin menfaatlerinden dolay� bu �ekilde yaratm��t�r. Çünkü 

insan�n bu �eylerden yarat�lmas�, bir �eyin kendi �eklinde ve cinsinden olan bir�eyden 

yarat�lmas�ndan daha hayranl�k uyand�r�r30. 

                                                 
27 Taberi, Ebû Cafer Muhammed bin Cerir, Tarih-i Taberi, Türkçesi M. Faruk Gürtunca, Sa�lam Yay., 
C. I, �stanbul, s. 83-84. 
28 Öztürk, Y. Nuri; Kur’an’�n Temel Kavramlar�, Yeni Boyut Yay., �stanbul, 1995, s. 21-22. 
29 Bolay, S. Hayri, “Adem” maddesi, T.D.V. �slam Ansiklopedisi, �stanbul, 1998, s. 359. 
30 Razi, Fahruddin, Mefatihu’l-Gayb (Tefsiri Kebir), Akça� Yay., C. XIV, Ankara, 1989, s. 90. 
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�slam literatüründe (Kur’an, hadis, tefsir, tarih … vb) Hz. Adem’in ilk insan 

olarak, topraktan yarat�ld��� ve daha önce yarat�lm�� olan hiçbir varl���n devam� 

olmad���, onlar�n ço�undan üstün oldu�u aç�klanm��t�r. Kur’an-� Kerim bu yarat�l��la 

ilgili çok fazla detaya girmezken gerek hadisler gerekse çe�itli tarih kitaplar, bu 

konunun detay�na girmi�tir. K�sacas� �slami literatürde yarat�l�� k�ssas� Hz. Adem’in 

yarat�l���yla ayn�d�r. Yani ilk insan Hz. Adem’dir ve kendi cinsinden ba�ka hiçbir �ey 

yokken bir avuç topraktan yarat�lm��t�r. 

b) Tevrat’taki Anlat�m �ekli 

�nsan�n yarat�l��� Yahudi kutsal kitab� Tanah’�n Tora (Tevrat) kitab�n�n Tekvin 

bölümünde yer almaktad�r. Tekvin yarat�l�� olay�n� bir bütün olarak ele almakta, 

yarat�l�� “gün” ad� verilen zaman dilimleri içerisinde gerçekle�mektedir. Kainat alt� 

günde yarat�lmaktad�r. �nsan�n yarat�l��� bu günlerden alt�nc� güne tesadüf etmektedir31. 

Burada genel olarak Allah’�n insan� yaratma dü�üncesine, onun di�er varl�klar 

aras�ndaki konumuna de�inilerek bir erkek ve bir di�i olarak yarat�ld���na i�aret 

edilmektedir. Ayr�ca insan�n Allah’�n suretinde ve �eklide yarat�ld��� vurgulanarak 

üstünlü�ü aç�klanmaktad�r. 

Tekvin’in bu bölümü iyice incelendi�inde, kainat ve tüm varl�klar�n ilk be� 

günde yarat�ld���, insan yarat�lmazdan önce, hayat�n� idame için ihtiyaç duyaca�� 

her�eyin haz�rland��� görülecektir. �nsan her �eye hakim olacak güçte, en son olarak 

yarat�lm�� ve onunla yaratma i�lemi tamamlanm��t�r. Di�er varl�klar�n yarat�l���n� 

müteakip “iyi”32 ifadesi kullan�l�rken, insan�n yarat�l��� söz konusu oldu�unda “çok 

iyi”33 denmesi onun di�er varl�klardan üstün ve yüce oldu�una i�aret etmekte ve 

Allah’�n dü�üncesindeki üstün yarat�k tipinin onunla en kâmil bir �ekle geldi�ini 

göstermektedir. Zira Tanr�, insan�n yarat�l���ndan sonra “yedinci gün”34 dinlenmi�tir. 

Tüm bunlara ra�men Tanah’ta bir cins olarak bahsedilen insan�n yarat�l�� �eklinden ve 

ad�ndan bahsedilmemi�tir35. 

Tekvin’in ilk bölümünde genel olarak insan�n yarat�l���ndan bahsedilir ki 

buradaki “insan” kelimesi belli bir �ah�s ismi olmaktan öte di�er varl�k cinslerinin 
                                                 
31 Bkz. Kitab-� Mukaddes, Tekvin I/26-31. 
32 Bkz. Kitab-� Mukaddes, Tekvin I/4, 12, 18, 21. 
33 Bkz. Kitab-� Mukaddes, Tekvin I/31. 
34 Bkz. Kitab-� Mukaddes, Tekvin II/3. 
35 Bkz. Kitab-� Mukaddes, Tekvin I/26-27. 
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belirtildi�i bir s�rada insan cinsi için kullan�lm��t�r. Yani genellik ifade eder. �kinci 

bölümde ise yer yer yarat�l�� olay�na temas edilmekle birlikte, Adem ve Havva’n�n 

insan cinsinin mü�ahhas bir varl�kta temsil edildi�i görülmektedir. Her iki bölüm bütün 

olarak ele al�nd���nda insan�n yarat�l��� ve sonras� devirleri anlat�l�rken “insan”36, 

“adam”37, “Adem”38 kelimelerinin kullan�ld��� görülmektedir. Tekvinde bu üç 

kelimenin ayn� anlamda kullan�lmas� ve insan, adam, Adem kelimelerinin 

özde�le�tirilmi� olmas� muhtemeldir. Yani Tekvin yazarlar� insan ile “ilk insan�” 

kastetmi�tir. 

Kitab-� Mukaddes’te ilk insan�n yarat�l�� zaman� ve �ekli iki ayr� hikayede farkl� 

biçimlerde nakledilmektedir. “Ruhban metni” ad� verilen birinci hikayeye göre insan 

yarat�l���n alt�nc� gününde di�er bütün varl�klardan sonra Tanr�’ya benzer bir sûrette ilk 

defa erkek ve di�i olarak yarat�lm��t�r. “Yahvist metin” ad� verilen ikinci hikayede ise 

önce erke�in daha sonrada onun kaburga kemi�inden kad�n�n yarat�ld��� anlat�l�r. �lk 

insan bizzat Tanr� taraf�ndan yerin topra��ndan yarat�lm��, daha sonra burnuna hayat 

nefesi üflenerek canl� bir varl�k olmu�tur. Kitab-� Mukaddes tefsirinde ve apokrif kabul 

edilen kitaplarda Adem’in yarat�ld��� kitab�n kutsal yer (Kudüs’teki Süleyman 

Mabedi’nin bulundu�u mahal) ile dünyan�n dört bir yan�ndaki k�rm�z�, siyah ve beyaz 

topraktan al�nd��� belirtilir39. 

Tekvin’de varl�klar�n yarat�l�� s�ras� verilirken yer ve göklerin Adem’den önce 

oldu�una temas edilmi�40 burada Adem’in yarat�l�� yeri olarak belirli bir mekan 

zikredilmemi�tir. Ancak onun “yerin topra��ndan” yarat�ld���ndan yer olarak da 

Kudüs’teki Süleyman Madebi üzerinde durulmu�tur41. 

Mekan konusundaki belirsizli�e kar��l�k Adem’in yarat�ld��� madde olarak 

yeryüzünden al�nan �slat�lm�� toprak �eklinde kesin bilgi verilir. “Tevrat’ta “ve 

yerlerden bu�u yükseldi ve bütün topra��n üstünü sulad�. Rab Allah, yerin topra��ndan 

adam� yapt� ve onun burnuna hayat nefesi üfledi ve adam ya�ayan can oldu.”42 Topra��n 

                                                 
36 Bkz. Kitab-� Mukaddes, Tekvin I/26-27; Tekvin II/23. 
37 Bkz. Kitab-� Mukaddes, Tekvin II/5, 7, 8, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25; Tekvin III/9, 12, 22, 24; 
Tekvin IV/1, 2. 
38 Bkz. Kitab-� Mukaddes, Tekvin III/17, 21; Tekvin IV I/1, 25; Tekvin V/1, 3, 4, 5. 
39 Bolay, S. Hayri, a.g.e., s. 358. 
40 Bkz. Kitab-� Mukaddes, Tekvin II/7. 
41 Bolay, S. Hayri, a.g.e., s. 358. 
42 Bkz. Kitab-� Mukaddes, Tekvin II/6, 7. 
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belli bir zaman dilimi içinde insan �ekline sokulmas�, onun insan olmas�na kafi 

gelmemi� ve Allah ona kendinden bir ruh vermi�tir. Böylece ilk insan bundan sonra, 

insani fonksiyonlara haiz bir varl�k olmu�tur. 

Adem’in yarat�lmas�na ili�kin Mikail, �srafil ve Azrail’in yeryüzüne toprak 

almaya gidi�iyle ilgili rivayet için M. Selgshan “bu efsane baz� tadilatla beraber �srail’i 

kaynaklardan al�nm�� Tevrat’�d�r”43 bu vb. rivayetler �slam öncesinin hurufat ve 

�srailiyat kayna�� olan belli �ah�slarla Tevrat ve �erhleridir44. 

Allah taraf�ndan, yarat�lan Adem’in Allah’a benzer olarak yarat�lmas� 

konusunda ise �unlar� söyleyebiliriz; Yahudilik Tanr�y� insan �eklinde tasavvur eder ve 

ona bir tak�m s�fatlar verir45. “Allah dedi suretimizde, benzeyi�imize göre insan yapal�m 

ve denizin bal�klar�na ve göklerin ku�lar�na ve s���rlara ve bütün yeryüzüne ve yerde 

sürünen her�eye hakim olsun.”46 “Allah insan� kendi suretinde yaratt�, onu Allah’�n 

sûretinde yaratt�; onlar� erkek ve di�i olarak yaratt�.”47 Tevrat’taki bu bablar gösteriyor 

ki Adem Tanr�’n�n �eklinde yarat�lm��t�r. �nsan�n Tanr�’ya benzer �ekilde yarat�lmas� 

üzerindeki tart��malar ve yorumlar sonraki devirlerde de Yahudi din adamlar�n� me�gul 

etmi�tir. 

Philo, Adem’in yarat�l���nda iki ayr� özelli�in temsil edildi�ini belirtmektedir. 

Bunlardan birincisine göre o, Tanr� �eklinde yarat�lm�� ilahi bir varl�kt�r. Bu varl�k 

vücutsuzdur. �kincisi ise maddi ve manevi �eylerin birle�mesinden yani, vücut ve 

ak�ldan olu�an dünyevi varl�kt�r. Yeryüzündeki insan nesli bu dünyevi Adem’den 

türetilmi�tir. Philo’ya göre insan�n vücudu de�il akl� Tanr� �eklindedir. Judah Halevi, 

Philo’nun görü�lerini biraz daha ileri götürmü�, Adem’in vücut ve ak�l olarak 

mükemmel oldu�unu belirtmi�tir. Ona göre; en yüce ak�l bir insan taraf�ndan 

sahiplenilmi�tir. Tanr�yla ileti�im kurmas� için Adem’e özel bir güç ba���lanm��t�r48. 

Tevrat’taki yarat�l��a dair ikinci hikayede Adem yarat�ld�ktan sonra Allah onun 

yaln�zl���n� gidermek, kendisine uygun bir yard�mc� yapmak üzere her k�r hayvan�n�n 

göklerin her ku�unu topraktan yapar ve onlara ne ad koyaca��n� görmek için Adem’e 

                                                 
43 �slam Ansiklopedisi, “Adem” Maddesi, C. I, s. 134. 
44 �bn Kesir, Hadislerle Kur’an Tefsîri, Ça�r� Yay., C. I, �stanbul, 1996, s. 132. 
45 Tümer Günay – Küçük Abdurrahman, Dinler Tarihi, Ocak Yay., Ankara, 1997, s. 248. 
46 Bkz. Kitab-� Mukaddes, Tekvin I/26. 
47 Bkz. Kitab-� Mukaddes, Tekvin I/27. 
48 Erdem, Mustafa, a.g.e., s. 29. 
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getirir. Adem’de hepsine ad koyar49. Adem’in onlar�n isimlerini belirlemesi hem onlar�n 

görevlerini tespit etmesi hem de onlar üzerinde hükümran olmas� �eklinde 

yorumlanm��t�r. Zira Yahudi telakkisine göre isim ile o ismin verildi�i varl�k aras�ndan 

do�rudan bir alaka vard�r ve bir varl���n ad�n� bilme, onu iyice tan�mak ve onun 

üzerinde etkili olmak demektir50.  

Adem hayvanlar� ve yarat�lanlar� ayr� ayr� isimlendirmesi ra�men kendisine 

yard�mc� bulamam��t�r. Ancak onlar�n hiçbiri Adem’e arkada� olmam�� bu noktada Rab 

Allah onu tatmin edecek bir çareye ba�vurmu� ve Havva’y� yaratm��t�r51. 

Bütün bu özel �artlara ve üstün vas�flara ra�men insan�n esas itibariyle günaha 

boyun e�en ve hayat� boyunca ilahi cezay� hak eden birçok �eyi yapmaya zorlanan bir 

yarat�l��a sahip oldu�u öne sürülmü�tür. �nsanda kötülük i�lemeye mütemayil bir f�trat 

oldu�u, bunun kontrol edilebilirlili�i ile birlikte, ço�unlukla insana hakim oldu�u ve 

onu kötülü�e sevketti�i iddia edilmi�tir52. 

c) �ncil’deki Anlat�m �ekli 

Günümüzde dünyan�n her taraf�nda mensuplar� bulunan ve dünya nüfusunun 

1/5’inin dini olan H�ristiyanl�k, Filistin bölgesinde do�mu�tur53. H�ristiyanlar kendi 

kitaplar� içinde bir ba�ka dinin (Yahudili�in) kutsal kitab�na yer vermektedir. Onlar�n 

Eski Ahid ad�n� verdikleri bu bölüm Tanah’�n Yunanca çevirisi olup içindeki kitap 

say�s� Yahudiler ile ayn� de�ildir54. 

H�ristiyanlar�n sahip olduklar� yarat�l�� ve ilk insana ait bilgiler Eski Ahid’in 

Tevrat bölümünde yer almaktad�r. Yeni Ahid ad� verilen �nciller ve mektuplar�n 

bulundu�u ikinci k�s�mda yarat�l�� konusuna temas edilmemekte, ancak Allah insan 

ili�kileri önemli bir yer tutmaktad�r. 

                                                 
49 Bkz. Kitab-� Mukaddes, Tekvin II/18-20. 
50 Bolay, S. Hayri, a.g.e., s. 360. 
51 Erdem, Mustafa, a.g.e., s. 34. 
52 Erdem, Mustafa, a.g.e., s. 30. 
53 Tümer, Günay – Küçük, Abdurrahman, a.g.e., s. 260. 
54 Geni� bilgi için bkz. Tümer, Günay – Küçük Abdurrahman, a.g.e., s. 221. 
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�ncil’de net bir �ekilde aç�klanan üçleme gerçe�i daha kutsal kitab�n ilk 

ayetlerinde kar��m�za ç�kmaktad�r. �lk insan�n yarat�l���yla ilgili olarak çe�itli rivayetler 

geçmektedir55. 

Eski Ahid’i, kutsal kitaplar�nda bir bölüm olarak benimseyen H�ristiyanlar, 

yarat�l�� konusunda verilen bilgileri prensip olarak kabul etmekle birlikte, yapt�klar� 

yorumlarla Yahudilerden ayr�lmaktad�r. 

H�ristiyanlar Adem’i, gerçek bir �ahsiyetten çok bir sembol olarak 

gördüklerinden, onun yarat�l���n� genel anlamda insan cinsinin yarat�l��� �eklinde 

görmekte ve hadiseye bu aç�dan yakla�maktad�rlar. Adem hepsinin özünü topra��n 

meydana getirdi�i, s�cakl�k, so�ukluk, rutubet ve kurakl�k gibi dört temel unsurdan 

yarat�lm��t�r. Toprak yarat�c� gücün yetkisi ile kendi kendine bir insan �ekli vermi� ve 

Adem’in maddi kal�b�n� ortaya ç�karm��t�r. Bu kal�ba, Adem’i di�er varl�klardan ay�ran 

ona mümtaz bir yer kazand�ran ve manevi yönünü te�kil eden ruh bizzat Allah 

taraf�ndan üfürülmü�tür. Böylece insan toprak gibi maddi, ruh gibi manevi iki temel 

prensibin birle�mesi sonucu insan olmu�tur56. 

Kitab� Mukaddes’te Adem’in Allah taraf�ndan yarat�ld��� aç�kça 

belirtilmektedir57. 

Tekvin I/26’da geçen “…Suretimizde, benzeyi�imize göre insan yapal�m” 

cümlesindeki ço�ul ifadesi H�ristiyanlar taraf�ndan farkl� �ekilde yorumlanm��t�r. Baz� 

bilginler Yahudi dü�üncesine paralel olarak, bu ço�ul ifadesini, Allah’�n meleklerle 

konu�mas� �eklinde tefsir etmi�lerdir. Bir k�sm�, bu ifadenin Allah’�n zat�na ta’zim için 

ço�ul oldu�unu ileri sürmü�lerdir. Ayr�ca bu cümle, Allah’�n yeryüzüne hitab� ve 

oradaki hayvanlarla konu�mas� olarak da yorumlanm��t�r. Bunlar�n d���nda genel 

H�ristiyanl�k dü�üncesinin bir ürünü olarak “Teslis”i meydana getiren üç �ah�s ad�na 

Allah’�n kendi �ahs� ile konu�tu�u �eklinde bir yorumda yap�lm��t�r. K�saca verilen bu 

görü�ler Kitab-� Mukaddes ile bir çeli�ki içine dü�mektedir. Hem Allah’�n kainatta olan 

her �eyi yarataca��n� kabul etmek, hem de kendi yaratt��� �ey veya kimselerle insan�n 

yarat�l��� konusunda isti�are yapmak, bu çeli�kinin en aç�k bir �eklidir58. 

                                                 
55 Aydemir, Abdullah, �slam Kaynaklar�na Göre Peygamberler, T.D.V. Yay., Ankara, 1992, s. 21. 
56 Erdem, Mustafa, a.g.e., s. 53-54. 
57 Bkz. Kitab-� Mukaddes, Tekvin I/26-27; Tekvin II/7. 
58 Erdem, Mustafa, a.g.e., s. 53-54. 
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Perviz “H�ristiyanlar�n, insan�n Allah suretinde yarat�lmas� görü�ünü de�ersiz 

sayarak bunun için ‘Allah insan tasavvurunun ötesindedir’” demi�tir59. 

Yahudilik Tanr�’y� insan �eklinde tasavvur eder ona be�eri birtak�m s�fatlar 

verirken, H�ristiyanlar �sa’y� tanr�la�t�rm��lar, böylece insana birtak�m ilahi s�fatlar 

verme cihetine gitmi�lerdir. 

Tekvin’de geçen “suretimizde benzeyi�imize göre insan yapal�m”60 ve “Allah 

insan� kendi sûretinde yaratt�”61 cümlelerinden yola ç�k�larak buradaki benzemenin 

maddi anlamda olmamas� genel bir kanaattir. Adem’in kendisinde bulunan cevherler 

sebebiyle Allah’a benzer yönlerde yarat�ld��� ileri sürülmü�tür. Ayr�ca, �sa 

dü�üncesinden yola ç�k�larak onun Tanr�n�n o�lu oldu�u belirtilmi�, insan�n da yarat�c� 

olarak Allah’a benzer olabilece�i dü�ünülmü� böylece Allah ile Adem aras�nda bir 

neseb ba�� kurulmak istenmi�tir62.  

H�ristiyanlarda, Adem’in yeryüzünde en son yarat�lan varl�k oldu�u görü�ünde 

birle�mektedir. Ve yine Adem’in yarat�ld��� yer, dünyan�n merkezi olarak kabul edilen 

Golyata tepesinde oldu�u ileri sürülür63. 

d) Çe�itli Uygarl�klardaki Anlat�m �ekli 

d.1) Sümerlerde Yarat�l�� Destan� 

Sümerler �.Ö. üçüncü bin y�lda, günümüz dünyas� üzerinde özellikle de 

Yahudilik, H�ristiyanl�k ve �slaml�k arac�l���yla silinmez izler b�rakan dinsel fikirler ve 

dinsel kavramlar geli�tirdi. Entelektüel düzeyde, Sümer dü�ünürleri ve bilgeleri, evrenin 

kökeni ve içeri�iyle modus operandi’si (i�leyi� tarz�) üzerine dü�üncelerinin bir sonucu 

olarak eski ça�da Yak�ndo�u’nun büyük bölümünün temel akidesi ve do�mas� haline 

gelecek kadar gelecek kadar yüksek bir inanç ta��yan bir kozmoloji ve teoloji 

geli�tirdiler. Pratik ve i�levsel düzeyde, Sümer rahipleri ve kutsal ki�ileri tanr�lar� 

ho�nut etmeye ve yat��t�rmayan hizmet etmek kadar, insano�lunun gösteri�li tören ve 

gösterilere duydu�u sevgi için duygusal bir subap sa�lamak üzere de ayinler, ritüeller ve 

törenlerden olu�an renkli ve çok çe�itli bir toplam geli�tirdiler. Estetik düzeyde, okuma 

                                                 
59 Baljam, J.M.S., Kur’an Yorumunda Ça�da� Yönelimler, Fecr yay., Ankara 1994, s. 198. 
60 Bkz. Kitab-� Mukaddes, Tekvin I/26. 
61 Bkz. Kitab-� Mukaddes, Tekvin I/27. 
62 Erdem, Mustafa, a.g.e., s. 56. 
63 Erdem, Mustafa a.g.e., s. 63. 
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yazma bilmeyen Sümer saz �airleri ve ozanlar�yla onlar�n daha sonraki mirasç�lar� olan 

edubba �airleri ve yaz�c�lar� eski ça� yak�n do�usunun kesinlikle en zengin mitolojisini 

geli�tirdiler; bu mitoloji tanr�lar� insan boyutuna indiriyor fakat bu anlay��la, sayg�yla ve 

her�eyden önce de özgün ve yarat�c� bir �ekilde yap�l�yordu64. 

Sümerli dü�ünürler, evrenin yap�s�yla ilgili olarak bir kozmogoni geli�tirdiler. 

�lk olarak, ilksel denizin var oldu�u sonucuna vard�lar. Denizi bir tür ilk neden ve ana 

hareket ettirici olarak gördüklerini, zaman ve mekanda denizden önce ne geldi�iniyse 

kendilerine hiç sormad�klar�n� dü�ündüren nedenler bulunmaktad�r. Bu ilksel denizde 

bütünle�mi� kubbe biçiminde bir gökten meydana gelen evren (yani gök yer) 

olu�mu�tur. Olu�mu�tur. Fakat bunlar�n aras�nda, gökle yeri ay�ran, hareketli ve 

geni�leyen bir atmosfer bulunuyordu. Bu atmosferden de ���kl� cisimler yani ay, güne�, 

gezegenler ve y�ld�zlar yap�lm��t�. Gökle yerin ayr�lmas�ndan ve ���k veren gök 

cisimlerinin yarat�lmas�ndan sonra bitki, hayvan ve insan ya�am� olu�mu�tu65. 

Sümerli teologlar�n varsay�m�nca, bu evrenin i�lemesini sa�layan �ey, biçim 

olarak insana benzeyen, fakat insanüstü ve ölümsüz planlara ve uygun yasalara göre 

yönlendiren ve denetleyen bir grup canl�n�n olu�turdu�u bir panteondu66. 

Bu panteonu olu�turan ilahlar�n tümü ayn� dönemde ya da ayn� derecede 

de�illerdi. Sümer panteonunun, ba��nda kral olan bir topluluk olarak düzenledi�i 

dü�ünülüyordu. Bu topluluktaki en önemli gruplar “yazg�lar� belirleyen” yedi tanr� ile 

“büyük tanr�lar” olarak bilinen elli ilahtan olu�uyordu. Fakat Sümerli teologlarca 

panteon içinde yap�lan daha önemli bir s�n�fland�rma, yarat�c� ilahlarla, yarat�c� olmayan 

ilahlar aras�ndaki ayr�md�; bu dü�ünceye kozmolojik görü�lerinin bir sonucu olarak 

varm��lard�r. Bu görü�lere göre kozmosu olu�turan temel ö�eler yer, gök, deniz ve 

havayd�; bütün öteki kozmik görüngeler ancak bu alemlerden bir ya da di�erinin içinde 

var olabilirdi. Dolay�s�yla yer, gök, deniz ve havan�n denetimini ellerinde bulunduran 

ilahlar�n yarat�c� tanr�lar oldu�u ve bütün öteki kozmik varl�klar�, haz�rlad�klar� plan 

uyar�nca bu dört ilahtan birinin yaratt��� ç�kar�m�n� yapmak mant�kl� görünüyordu. 

Bu ilahlara yak��t�r�lan yaratma tekni�ine gelince Sümerli filozoflar�m�z bütün 

Yak�ndo�u’da dogma haline gelen bir ö�reti geli�tirmi�lerdi; bu ilahi sözün yarat�c� 

                                                 
64 Kramer, Samuel Noah, Sümerler, (Çev: Özcan Buze), Kabalc� Yay., �stanbul, 2002, s. 152. 
65 Kramer, Samuel Noah, Sümerler, s. 153. 
66 Kramer, Samuel Noah, Sümerler, s. 154. 



 26

gücü ö�retisiydi. Bu ö�retiye göre yarat�c� ilah�n bütün yapmas� gereken planlar�n� 

yapmak, sözcü�ü söylemek ve ismini koymakt�67.  

Sümer mitlerinin çarp�c� bir �ekilde gözler önüne serdi�i gibi Sümer tanr�lar� 

tümüyle insan biçimliydi, aralar�nda en güçlü ve bilgili olanlar�n�n insan biçimi dü�ünce 

ve eylemde insan gibi oldu�u kabul ediliyordu. T�pk� insanlar gibi yiyip içiyor plan 

yap�p uyguluyor, evleniyor, insani tutku ve zaaflara yakalan�yordu68. 

Sümerlerde insan�n yarat�l���yla ilgili k�ssa Enki ile Ninmah aras�nda geçer. Enki 

ile Ninmah ad�ndaki, tanr�ça aras�nda ölümcül rekabet vard�r. Bu k�ssa iki k�sma ayr�l�r. 

Birincisi modelin – insan�n – yarat�lmas�n� anlat�r. �kincisi ise fena halde kötürüm 

kalm�� umul’un (zay�f ya da sakat ki�i) biçimlendirilmesini anlat�r. 

Kusursuz insan�n ilk örne�inin yarat�lmas� �öyledir: “O günler” de gök yerden 

ayr�ld�ktan ve tanr�lar Enki ile ana tanr�ça Nammu taraf�ndan biçimlendikten sonra, 

tanr�lar yapmak zorunda kald�klar� i�lerden, kanallar kazmak ve binalar in�a etmekten 

yak�n�rlar. Nammu onlar�n �ikayetlerini dinlenen Enki’ye iletir. ��leri yapmak için yeni 

bir yarat���, insano�lunu biçimlemekle tanr�lar� zorlu i�lerinden kurtarma plan�n� yapan 

Enki’dir. Süreç bu yeni yarat���n yazg�s�n� belirleyen Nimmah da içerdi�inden, öyküye 

an�nda tanr� ve tanr�çan�n kar��l�kl� etkile�imi girer, bu da mitin can damar� olan Enki ile 

Ninmah aras�ndaki yar��maya yol açar. 

Her iki tanr�da insanlar�n yarat�l��� için elzem olan güçlerle donat�lm��lard�. 

Enki, kusursuz insan�n model insan�n ilk örne�inin yarat�l���n� kutlamak için büyük 

tanr�lara muhte�em bir ziyafet verdi ve bu ziyafet s�ras�nda geni� kavray���n ve büyük 

i�lerin tanr�s� olarak alk��land� ve yüceltildi. Buna içerleyen, içkiyle co�mu� Enki’nin 

kibrini k�r�p yapt��� i�i kötülemeye can atan Ninmah kapris yap�p keyfi davranarak alt� 

tane kötürüm insan yaratt�. Ama kendisi de içkiyi fazla kaç�rm�� olmas�na kar��n Enki 

meydan okumaya kalkt� ve sakatl�klar�na ra�men hepsi için yararl� ve uygun i�ler buldu. 

Ama bundan sonra Ninmah’�n �srarc� ve kavgac� rekabetine k�zan Enki, ölümcül 

derecede sakat olan bir umul yaratt� ve Ninmah’tan, kendisinin onun yaratt��� alt� 

kusurlu insana yapt��� gibi ona yararl� bir i� bulmas�n� istedi. Ninmah bunu yapamad� ve 

                                                 
67 Kramer, Samuel Noah, Sümerler, s. 154-155. 
68 Kramer, Samuel Noah, Sümerler, s. 158. 
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anla��lmayan bir biçimde bu aciz umul sonunda Enki’nin üstünlü�ünü kabul etmek 

zorunda kalan tanr�çan�n a�a��lanmas�na yarad�69. 

Görüldü�ü gibi bu mitolojide ilk insan tanr�lar�n yapt��� angarya i�leri yerine 

getirmek maksad�yla yarat�lm��t�r. Sümerlerde çok tanr�l� bir inan�� vard� ve bunun tabii 

sonucunda da aralar�nda rekabetler olu�maktayd�. Bu tanr�lar insani özelliklerle birlikte 

insanüstü güçlere de sahiplerdi. 

d.2) Hinduizm’deki Yarat�l�� Hikayesi 

Hinduizm, Hint yar�madas�nda ya�amakta olan halk�n ço�unlu�unun dini inanç 

ve geleneklerini ifade eden bir kelimedir. Bu kelime �ndus nehrinin etraf�nda oturan 

anlam�na gelen Farsça bir kelimeden faydalan�larak Bat�l�larca bu bölge halk�n�n dinini 

ifade etmek üzere kullan�lm��t�r. Hindular ise kendi dinlerini “Sanatana Dharma” (ezeli 

ebedi din) diye adland�r�rlar. Hinduizm, milli bir dindir. Dünya nüfusunun a�a�� yukar� 

% 12’si bu dine mensuptur. Hinduizm’in bir kurucusu, çok aç�k ve net bir amentüsü 

(inanç sistemi) yoktur; fakat çok hacimli bir kutsal kitap koleksiyonu vard�r70. 

Yeryüzünde ya�ayan dinlerin en eskilerinden birisi Hinduizm’dir. Kutsal kitap 

olarak kabul edilen vedalarda insan�n yarat�l��� ile ilgili olarak aç�k bir �ey 

söylenmemi�tir. Eski efsanelerde, insanlar�n tanr�larla, tanr�lar�n insanlarla 

evlendiklerine dair baz� rivayetler bulunmaktad�r. Vedalar döneminde bu tür konular 

üzerinde fikirler tam olarak olu�mam��t�r. Sadece ilahilerden birinde Tanr� A�ni’nin 

insan neslini do�urdu�u nakledilmi�tir. Kaynaklar�n verdi�i bilgilere göre insan yarat�c� 

güç Brahma, taraf�ndan yarat�lm��t�r. Kainat�n ba�lang�c�nda Brahma sade bir ki�iydi. 

Yaln�zl�ktan s�k�ld��� için kendine bir hayat arkada�� ister. Kendini erkek ve kad�n 

�ekline soktuktan sonra ikiye ayr�l�r. Böylece yeryüzündeki insanlar olu�ur. 

Hint mitolojisinde Rig-vedalara dayanan de�i�ik kozmogonik anlay��lar vard�r. 

Bunlardan birine göre ilk insan Puru�a’d�r. Bir ba�ka kozmogoniye göre, insanlar temel 

yer-gök ikilisinden gelmektedir. Onlar�n mistik atas� tanr� Vivasvat’�n o�lu Manu’dur. 

Manu ilk insand�r. Di�er bir hikayeye göre, insan nesli büyük bir tufan ile yok olmu�tur. 

Tanr� Vi�nu sadece Manu’yu kurtarm�� ve onu bir kara parças�na götürmü�tür. 

                                                 
69 Kramer, Smauel Noah, Sümerlerin Kurnaz Tanr�s� Enki, (Çev: Hamide Koyukan), Kabalc� Yay., 
�stanbul, 2000, s. 31-32. 
70 Tümer, Günay – Küçük, Abdurrahman, a.g.e., s. 96-97. 
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Görüldü�ü gibi, Hint mitolojisinde, ilk insan�n ortaya ç�k��� konusundaki 

rivayetler yer yer çat��makta, ilk insan de�i�ik tanr�lara nisbet edilerek kesin bir �ey 

söylenmemektedir. Her iki hikayenin de kahraman� olan Manu, ilki insan olarak dikkati 

çekmektedir. Bu ise eski Germen, Çin ve Mezopotamya mitolojilerinin ilk insan olarak 

kabul ettikleri varl�k için anlat�lan hikayeye uygunluk göstermektedir71. 

d.3) Eski �ran Dini �nan���ndaki Yarat�l�� Hikayesi 

�ran dini hakk�nda Herodotos ve Plutarakhos’un yaz�lar� ile Akamenidler 

döneminde kalma baz� yaz�tlar bize bilgi verir. �ranl�lar büyük ilah olarak Ahura 

Mazda’ya taparlard�. Dairus’un Bheistan Da��nda bulunan kaya kitabelerinde, bu dinin 

ilkelerine rastlan�r. Pers krallar� Ortado�u dü�üncesine uygun biçimde tanr�n�n 

temsilcisi olarak görünürler. Dünyan�n kurucusu olarak tan�nan bu ilah kutsal ate�le 

simgelenir. Zerdü�t dini olarak bilinen bu din Ahura Mazda’ya tap�nmay� �art ko�ar72. 

�ran dinleri içerisinde, tek Tanr� inan���na yer vermesi bak�m�ndan en dikkat 

çekicisi Zerdü�tilik’tir. Bu din ad�n� kurucusu Zerdü�t’ten al�r. Zerdü�t kelimesi 

(Zoroaster) Zarahustra’n�n Yunanca kar��l���d�r (Zarath: güzel, do�ru, üstra: develer 

demektir. Güzel develere sahip olan anlam�n� ifade eder. Halk dilinde Zerdü�t, ya�ayan 

y�ld�z olarak nitelendirilir). Zerdü�t’ün do�umu M.Ö. 570 olarak tahmin edilmektedir. 

Tek tanr�l� bir inanç telkin etti�i için onu bir peygamber olarak kabul edenler bulundu�u 

gibi, ona bir hakim veya �aman olarak bakanlar da vard�r. Gatha’lar diye adland�r�lan 

kutsal metinler ona dayand�r�l�r. Zerdü�tilere göre o bir peygamberdir ve soyu “ilk 

insan”a dayanmaktad�r73. 

Ço�u bilginler Zerdü�tlü�ün Orta Asya’da daha da do�ru olarak Harezm’de 

do�du�unu tahmin ediyorlar. Bu ö�reti aç�kça “ikinci” bir nitelik ta��yor. Buna göre ���k 

ve iyilik tanr�s� Hürmüz (Ahuramazdah), karanl���n ve kötülü�ün tanr�s� Ehrimen ile 

sürekli mücadele içindedir74. 

�ran’da, de�i�ik isimler alt�nda ya�am�� dinlerin ilk insan olarak, Gayomart’da 

birle�ti�i görülmektedir. Gayomart’�n kutsal kitap ve Kur’an’da bahsedilen Hz. Adem 

                                                 
71 Erdem, Mustafa, a.g.e., s. 7-9. 
72 Y�ld�r�m, Recep, Önasya tarih ve Uygarl�klar�, Meram Yay., �zmir, 1996, s. 126-127. 
73 Tümer, Günay – Küçük, Abdurrahman, a.g.e., s. 118-119. 
74 Tanilli, Server, Yüzy�llar�n Gerçe�i ve Miras�, Say Yay., �stanbul, 1991, s. 188. 
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olup olmad��� tart���lm��t�r. �ranl� baz� tarihçiler onun Adem oldu�unu iddia etmi�, 

baz�lar� buna i�tirak etmemi�tir75. 

Ba�dadi Gaymart’� Hz. Adem’den ba�ka bir �ah�s olarak görmektedir76. 

�ehristani, Ehriman’�n ortaya ç�k���yla ilgili �u bilgiyi verir. Yezdan ve 

Ehriman’�n mücadelelerinden sonra dünyan�n sükuta kavu�tu�u bir s�rada Tanr�, 

Gayomart’� yaratm��t�r. Bunu öküz denen varl���n yarat�l��� takip etmi�tir. daha sonra 

bunlar�n her ikisi de öldürülmü�tür. Adam�n öldü�ü yerden Ribas denen bir kad�n 

ç�km��t�r. ��te insanl���n ilk atalar� bunlard�r77. 

�ran dinlerinde insan�n yarat�l���n�n safhalar�yla ilgili geni� bir bilgi 

bulunmamakla beraber ilk insanlar hakk�ndaki bilgiler çok az da olsa Hz. Adem ve 

Havva’n�n yarat�l���na benzer özellikle kad�n�n erkekten yarat�l���n�n ifadesi, Yahudi 

dini dü�üncesine ça�r���m yapmaktad�r. 

d.4) Sabiilikte Yarat�l�� Hikayesi 

Ortado�u’da, özellikle Mezopotamya’da su kenarlar�nda ya�ayan Sabiilerin 

Mecusilik, H�ristiyanl�k kar���m�na benzer bir inanç sistemleri vard�r. Bugün mensubu 

en az dinlerden birisi Sabiîliktir78. 

Sabiiler günümüzde Irak’ta, F�rat ve Dicle �rma��n�n birle�ti�i bölge ile �ran’�n 

Irak’a yak�n k�sm�nda, Karun �rma�� boylar�nda ya�amaktad�r. Bunun yan�nda Ba�dat 

ve Basra gibi �ehirlerde de da��n�k �ekillerde ya�ayan Sabiilere rastlanmaktad�r. 

Ortado�u’nun erken dönemlerinde önemli bir “dini inanç” olarak ya�am�� oldu�u 

anla��lan Sabiilerin say�s� bugün 20.000 civar�nda tahmin edilmektedir79. 

Kur’an-� Kerim’de 3 ayette Sabiilerden bahsedilmektedir80. Bu ayetlerden 

ikisinde Sabiiler; inananlar Yahudiler, H�ristiyanlar ile ayetlerin di�erlerinde de 

inananlar, Yahudiler, H�ristiyanlar, Mecusiler ve “ortak ko�anlar” ile beraber 

zikredilmektedir. Kur’an’da ad� geçen Sabiileri, “Ehl-i Kitap” dinleri aras�nda saymak 

uygun olacakt�r. Kur’an’da sadece üç ayette kendilerinden bahsedilen, bunun d���nda 
                                                 
75 �ehristani, Muhammed b. Abdulkerim b. Ebi Bekr Ahmed, el-Milel ve’n-Nihal, (Tahkiki: Muhammed 
Seyyid Keylani), C. I, Beyrut, 1986, s. 233. 
76 Ba�dadi, Abdulkahir, el-Fark Beynel Firak, (Çev: Ethem Ruhi F��lal�), �stanbul, 1979, s. 318. 
77 �ehristani, a.g.e., C. I, s. 233-234. 
78 Erdem, Mustafa, a.g.e., s. 9. 
79 Tümer, Günay – Küçük, Abdurrahman, a.g.e., s. 128. 
80 Bkz. Kur’an-� Kerim, Bakara 2/62; Maide 5/69; Hac, 22/17. 
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inanç ve ibadetlerin tarihi geli�imi hakk�nda ne Kur’an’da ne de hadislerde bir bilgi 

yoktur81. 

Kur’an’da ve hadislerde Sabiilerin yer almas�, Kur’an’�n vahyedildi�i dönemde 

dini bir topluluk olarak Sabiilerin var oldu�unu göstermektedir. Sabiilerin dili 

Mandence’dir. Sabiilik, M.Ö. 2000’li y�llar�n öncesine dayanan bir geçmi�e sahip 

oldu�u tahminler aras�ndad�r. Nas�l do�du�u, kim taraf�ndan kuruldu�u ve yay�ld��� 

aç�k ve net olarak bilinmemektedir. Baz� kaynaklara göre Sabiilik dinlerin ilk tipidir ve 

Hz. Adem ile birlikte ortaya ç�km��t�r. Sabiili�in kutsal kitab� Ginza (Kinza)’d�r. Burada 

Adem için bir evlilik düzenlendi�i, onun e�itildi�i ve kendisine bir kad�n bah�edildi�i 

ve ailesinin ço�alt�ld��� yer almaktad�r82. 

Sabiilikte birbirine z�t iki “güc”ün varl��� ve birbirine rekabet temeline dayanan 

bir “dualizm” vard�r. Bunlardan biri; �����, ayd�nl���, hayat�, verimlili�i ve iyili�i temsil 

etmektedir. Bu “güç” “���k alemi” olarak bilinmektedir. Di�eri; karanl���n, yoksullu�un, 

çirkinli�in, eksikli�in, kurakl���n, ve kötülü�ün temsilcisidir. Bu “güce” de “kanal�k 

alemi” denir. Bu iki güç rekabet içersindedir. Onlar�n rekabeti hayat�n �ekil almas�n�n 

ve düzeninin �art�d�r83. 

I��k aleminin varl�klar�, kendi alemleri d���nda olan karanl�k alemini ve oradaki 

varl�klar� merak etmi�lerdir. Onlar�n bu arzusu karanl�k alemi için bir dönüm noktas� 

olmu�tur. �kisinin ilk temaslar� maddi alem, yeryüzü ve insan�n, yarat�l�� sürecini 

ba�latmaktad�r. Bu süreç “�kinci Hayat” “Üçüncü Hayat” ve “Dördüncü Hayat” 

�eklinde üç safhaya ayr�lmaktad�r. Bu safhan�n sonuncusu olan “Dördüncü Hayat” 

Ptahil diye isimlendirilmektedir. Ptahil dünyan�n yarat�c�s�d�r. Yarat�c� Güç Ptahil, 

yeryüzünün karanl�k ve kötü varl�klarla doldu�unu görmü�tür. Ptahil bu kötü varl�klar�n 

d���nda, yeryüzüne hakim olacak bir varl�k (insan) yaratmak istemektedir. Bu iste�ini 

gezegenlere açm��t�r. Gezegenler bu teklifi kabul etmi� ve ilk insan�n (Adem) 

yarat�lmas�n� uygun bulmu�lard�r. Bunun üzerine Ptahil Adem’i yaratm��t�r. Ancak bu 

yaratma i�i ba�ar�s�zl�kla sonuçlanm�� yarat�lan varl�k cans�z bir varl�k olmu�tur. Hiçbir 

�ey, Adem’e can vermeye güç yetirememi�tir. Bunun üzerine Ptahil, I��k Kral�’na 

(Tanr�) yakarm�� ve O’ndan yard�m istemi�tir. I��k Kral� “Adem”e can vemi� ve ilahi 

                                                 
81 Tümer, Günay – Küçük, Abdurrahman, a.g.e., s. 127. 
82 Tümer, Günay – Küçük, Abdurrahman, a.g.e., s. 128-129. 
83 Tümer, Günay – Küçük, Abdurrahman, a.g.e., s. 132. 
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ö�retiyle görevlendirmi�tir. �lahi ö�retiyi alan “Adem”; Yüce Tanr� önünde ba� e�mi� 

O’na dua edip yakarm�� ve kötü güçleri reddetmi�tir. Adem, basit ve kötü emeller 

u�runa in�a edilen yeryüzünün i�lerini ve ihtiraslar�n� b�rakm�� “I��k Alemi”ne 

yönelmi�tir. I��k Kral� da Adem’i mükafatland�rm��t�r. 

Sabiili�in Kutsal kitab� Ginza’da “Ptahil dünyay� yaratt�ktan sonra Adem’i kendi 

suretinde, Havva’y� ise Adem’in suretinde yaratt�” �eklinde ifade bulunmaktad�r. Yine 

Ginza’da Havva’n�n Adem’e e� olarak verilmesi, evlenmeleri, çocuklar ve onlardan 

insanl���n ço�almas� anlat�lmaktad�r84. 

Yine Sabiiler insanlar�n Adem ve Havva’dan geldi�ini kabul etmekle birlikte, 

Adem’in bir erkek ve di�iden meydana geldi�ine fakat onun ilk insan olmad���na 

inan�rlar. Onlara göre Adem, Hindistan taraf�ndan, güne� ikliminden ç�km��, Babil’e 

gelerek yerle�mi�tir. Bir ba�ka inan��a göre Adem, Ay’�n elçisi ve ilk peygamberdir. 

�nsanlar� Ay’a ibadete te�vik etmi�tir. 

Bu görüntüsüyle Hz. Adem’in her ne kadar ilk insan olmad��� yolunda bir inan�� 

bulunsa da gerek isim, gerekse fonksiyonlar� bak�m�ndan �slam’daki Hz. Adem’e benzer 

taraflar� da vard�r. �lk insan konusunun ilahi dinlere en çok benzedi�i din Sabiilik’tir85. 

K�sa bilgiler halinde özetlemeye çal��t���m dini görü�lerden de anla��laca�� gibi, 

dinlerin pek ço�unda yarat�l�� ve ilk insan anlay��� bulunmaktad�r. Fakat bu her dinin 

kendi özelli�ine göre çe�itli farkl�l�klar göstermektedir. Bununla birlikte insan�n bir 

yarat�c� taraf�ndan yarat�ld��� ve insanl���n da ondan türedi�i fikri ortak bir nokta olarak 

görülebilir. �lk insan ve onun yarat�l�� hikayesinin önemli ölçüde ortak oldu�u inanç 

sistemi �üphesiz ki ilahi dinlerdir. �lahi dinlerde ilk insan Hz. Adem olarak 

isimlendirilir. Hz. Adem Allah taraf�ndan topraktan yarat�lm��t�r. O hiçbir varl���n 

uzant�s� de�il, Allah’�n yaratma konusundaki iradesinin insan olarak tecellisidir. O 

Allah’�n halifesi olarak yarat�lm��t�r. O hem ilk insan, hem ilk peygamberdir. 

 

 

 

                                                 
84 Tümer, Günay – Küçük, Abdurrahman, a.g.e., s. 133-134. 
85 Erdem, Mustafa, a.g.e., s. 9-10. 
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B) �LK GÜNAH KISSASI 

a) Kur’an-� Kerim’deki Anlat�m �ekli 

Günah Farsça bir kelime olup sözlükte dince suç say�lan i� ve davran��, vicdan� 

rahats�z eden kabahat, suç ve sorumluluk, vebal anlamlar�na gelmektedir. Sözlüklerde 

bu üç anlam� ifade eden günah kavram� dini literatürde birinci anlam�nda yani dince suç 

say�lan i� ve davran��lar� ifade etmek için kullan�lmaktad�r. 

Günah bir itaatsizlik (masiye) eylemidir ve itaat�n tersi olmaktad�r. Kur’an’da 

günahkar Allah’�n emirlerine uymayan birisi olarak tan�t�lmaktad�r. �taat birisinin bir 

ba�kas�n�n emir ve isteklerine uymas� anlam�na gelmektedir. Muti ise itaatkar 

anlam�ndad�r. Masiyet yani günah ise emirlere kar�� gelmek, yasaklanan� yapmakt�r. Bu 

ba�lamda dini aç�dan günah�n özünde Allah’�n emirlerine muhalefet yatmaktad�r. O 

halde Allah’�n emrinin aksine yap�lan her türlü �ey günah kapsam�na girmekte ve günah 

olarak de�erlendirilmektedir. Bu ba�lamda günah, ilahi emir ve yasaklara ayk�r� her 

türlü fiil ve davran��lard�r86. 

Kur’an-� Kerim ve Hz. Peygamber’in hadislerinde günah kavram�n� ifade eden 

birçok kelime vard�r. Bunlardan baz�lar� �unlard�r: �sm, zenb, vizr, cünah, hûb, ma’siye, 

cürm. Günah anlam�nda kullan�lan bu kelimeler Kur’an’da bir çok defa çe�itli günahlar� 

ifade etmek veya nitelemek için kullan�lm��lard�r. Günah kelimesinin kar��l��� olarak 

Arapça’da genellikle “ism” kelimesi kullan�l�r ki, Kur’an’da otuzdan fazla yerde 

geçmekte, büyük ve küçük günahlar� kapsamakta ve insan� iyilik ve sevaptan al�koyan 

eylem veya bu eylemden meydana gelen sorumluluk anlat�m�na gelmektedir87. 

Hadislerde de günah�n tan�m� �öyle yap�lm��t�r; Nevvas �bn Sem’an’dan �öyle 

rivayet edildi: “Resulullaha iyilik ve günahtan sordum da �öyle buyurdular: �yilik 

ahlak�n güzel olmas�d�r. Günah ise, kalbini t�rmalay�p, insanlar�n da muttali olmas�ndan 

ho�lanmad���n �eydir...” Di�er bir rivayet ise �öyledir; “Vabisa’ya Resulullah �öyle der: 

“�yilik ve günahtan sormaya gelmi�tin de�il mi?” Vabisa: “Evet” der. Resulullah hemen 

parmaklar�n� bir araya toplad� ve onlarla gö�süne vurdu da �öyle dedi: “Nefsine dan��, 

kalbine dan�� ey Vabisa! �yilik nefsinin kendisine �s�nd��� ve kalbinin itmi’nan duydu�u 

�eydir. Günah ise nefsini t�rmalayan ve gö�sünde tereddüde yol açand�r.” Bu iki 

                                                 
86 Özarslan, Selim, Kelamda Tevbe, Hilal Mat., Elaz��, 2002, s. 17-19. 
87 Abdulbaki, M. Fuat, Mucemu’l Müfehres li Elfaz�’l-Kur’an-� Kerim, �stanbul, 1987, s. 12. 
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hadisten günah�n mahiyeti hakk�nda �u sonuçlar� elde edebiliriz: - Günah insan�n 

kalbine rahats�zl�k verendir. - Ba�kas�n�n haberdar olmas� istenilmeyen �eyde günaht�r. 

Yani insan�n utanmas�na yol açan, bir tür ki�isel sayg�nl��� zedeleyici unsur olarak 

görülür88. 

Sözlük ve terim anlam�na de�indi�imiz günah kavram� yasaklanan� yapmak 

emirlere kar�� gelmektir. Bu manada bak�ld���nda ilk günah kavram�n�n da “ilk” olmas� 

hasebiyle ilk insana nisbeti gayet do�ald�r. Zira ilk insan Hz. Adem ayn� zamanda 

Allah’�n kendisine ve e�ine yasaklad���n� yapm�� ve “ilk günah”� i�lemi�tir. 

Burada öncelikle �unu ifade etmekte fayda vard�r. Peygamberler Allah’�n seakin 

kullar� olarak daima korunurlar ve himaye görürler. Bize (be�ere) göre günah gibi gelen 

hususlar onlar�n nübüvvet makamlar�na zarar vermeyecek �ekilde anla��lmal�d�r. Bu 

babda peygamberlerden günah�n sad�r olmas� �u ��klardan birine dahildir: 

- Bi’setter önceki durum söz konusudur. 

- Daha uygun olana terk (terk-i evlâ) vard�r. 

- Yan�larak küçük günah i�lenmi�tir. 

- Kerih bir �ey i�lenmi�se, ümmete bunun caiz oldu�unu ve bu takdirde 

kendilerine Allah’�n kolayl�k gösterdi�ini aç�klamak gayesi bulunur. O 

zaman bile onlar, mübah olan bir �eyi yapm��lar gibi ecir kazan�rlar. 

- Günah i�lemekle alakal� �artl� sigalar …le in e�rekte (39/65) �arta konu 

olan�n mutlaka gerçekle�mi� olmas�n� gerektirmez. 

- Günah i�leme peygamberlere nisbet edilerek, ümmet ve muhatab terbiye 

edilir. 

- Hitaba muhatab olan yaln�z ümmettir89. 

Peygamberlerin günahlardan ma’sum olu�u ehl-i sünnete göre vahiyden sonra 

sabittir. Fakat Ha�viyye’ye göre böyle de�ildir. Zira onlar peygamberlerin k�ssalar�n� 

anlat�rken onlar�n günah i�lediklerini hissettiren baz� �eyler naklederler. Halbuki bu 

rivayetlerin baz�lar� muxteber de�ildir baz�lar� da peygamberlerin �an�na yak��acak bir 

�ekilde sahih bir tevil ile tevil olunmu�tur. Bunun isbat�na gelince, peygamberler 
                                                 
88 K�l�ç, Sad�k, Kur’an’da Günah Kavram�, Hiba� Yay., Konya, 1984, s. 34-36. 
89 K�l�ç, a.g.e., s. 307. 
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Allah’�n kullar� üzerindeki huccetleri (sars�lmaz delilleri ve rehberleri)dir. E�er 

peygamberlerin günah i�lemesi mümkün olsayd� onlar�n sözüne güvenilmez ve ilahi 

hüccet gerçekle�memi� olurdu. Peygamberlerin vahiyden önceki durumlar� ise, 

Mu’tezilerin bütün gruplar�yla (Fadayliyye kolu hariç) Havaric’in tamam�na göre onlar 

vahiyden öncede masumdur. Maturidiyye’ye göre ise peygamberlerin vahiyden önce 

günah i�lemesi, nadir olmak �art�yla mümkündür böylelerinin hali nübüvvet an�nda 

hemen iyili�e ve istikamete dönü�ür90. 

Allah’tan ald��� �eyleri tebli� etmeleri ve peygamberlik görevi gibi mucizeler 

onlar�n do�ru söyledi�ine delalet etmesi sebebiyle kasten peygamberlerin yalan 

söylemedi�i hususunda �eriat ehli ittifak etmi�tir. Hataen veya unutarak 

peygamberlerden günah�n sad�r olmas� hususunda ihtilaf vard�r. 

Mucizeler peygamberlerin do�rulu�unu i�aret etti�i için imamlar�n büyük 

ço�unlu�una göre; peygamberlerden hataen veya unutarak günah sad�r olmaz91. 

Bu noktada Hz. Adem’in e�i Hz. Havva’n�n yarat�l���yla ilgili k�ssaya 

de�inmekte fayda vard�r. Hz. Adem ilk insan olarak yarat�l���ndan sonra ona e� olarak 

Hz. Havva yarat�lm��t�r. Hz. Havva’n�n yarat�l���yla ilgili olarak Kur’an-� Kerim’de bir 

bilgi bulunmamaktad�r. Ancak Hz. Adem’in yarat�l���nda oldu�u gibi Hz. Havva’n�n 

yarat�l���yla ilgili olarak kaynaklar�m�zda (tefsir, tarih … vb.) ayr�nt�l� bilgiler 

nakledilmi�tir. Özetleyecek olursak Hz. Havva’n�n yarat�l�� hikayesi �öyledir: 

Hz. Adem cennette yaln�zl�ktan s�k�lm��t�r. Yaln�zl�ktan Allah’a �ikayet etmi�, 

bunun üzerine Hz. Adem uyumu� veya uyutulmu�tur. Rüyas�nda güzel bir kad�n gören 

Hz. Adem uyand���nda ayn� kad�n� yan�nda görmü�tür. Ona kim oldu�unu sordu�unda 

ad�n�n Havva oldu�unu ve Hz. Adem’i teskin etmek için Allah taraf�ndan yarat�ld���n� 

söylemi�tir. Bunlara ilave olarak kaynaklar�m�z yaratmak i�leminin, Hz. Adem uyudu�u 

s�rada kendisinden al�nan en k�sa sol kaburga kemi�inden gerçekle�tirildi�ini ve bu 

kemi�in yerinin etle dolduruldu�u belirtilmektedir92. 

                                                 
90 Nureddin Sabuni, el-Bidaye fi Usuludin, D�B. Yay., Ankara, 1998, s. 53, 54. 
91 �ci, Abdurrahman b. Ahmet, el-Mevak�f fi �lmi’l-Kelam, Kahire, Tarihsiz, s. 358-362; Ba�dadi, 
Abdulkahir b. Tahir b. Muhammed, Kitab’u-Usuli’d-Din, �stanbul, 1928, s. 168. 
92 Taberi, a.g.e., C. I, s. 90-91; Atasoy, �hsan, Peygamberler Tarihi, Yeni Asya Yay., �stanbul, 1994, s. 
85-87; Kazanc�, R. Lütfi, Peygamberler Tarihi, Nil Yay., C. I, �stanbul, 1997, s. 28. 
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Kur’an-� Kerim’in hiçbir yerinde Hz. Havva’n�n Hz. Adem’in kaburga 

kemi�inden yarat�ld��� ibaresine rastlanmamaktad�r. Bu dü�üncenin Kur’an’da teyid 

buyuruldu�u en fazla �u ayetle iddia edilebilir: 

“Ey insanlar! Sizi bir tek ki�iden yaratan ve ondan da e�ini yarat�p o ikisinden 

birçok erkekler ve kad�nlar türeten Rabbinize kar�� gelmekten sak�n�n.”93 

Bu ayet iki �ekilde yorumlanm��t�r ki buna göre ya “Onun nefsinden onun e�ini 

yaratt�” veya “Onun cinsinden e�ini yaratt�” �eklindedir. Kur’an’daki di�er baz� ayetler 

ikinci manay� teyid ediyor olabilir. Bu ayetler;  

“Size kendi nefislerinizden e�ler yaratmas� O’nun ayetlerindendir.”94 

“O size kendi nefislerinizden e�ler yaratand�r.”95 

“Allah size kendi nefislerinizden e�ler yaratt�.”96 

Bu üç ayetten de anla��l�yor ki “sizden” ayetinin manas� “sizin cinsinizden” 

demektir. Buradan bütün e�lerin kocalar�n�n kaburga kemi�inden yarat�ld��� manas� 

ç�kar�lamaz97. 

As�l önemli olan Hz. Adem’i çamurdan yaratan ve sonra ona ruh veren Cenab-� 

Hak, dilerse Hz. Havva’y� da çamurdan yarat�r, dilerse Hz. Adem’in vücudundan ald��� 

bir parçadan yaratabilir. Allah’�n kudreti noktas�nda herhangi bir zorluk söz konusu 

de�ildir. 

Hz. Adem ve Hz. Havva bundan sonra cennette ya�amaya ba�lad�lar. Allah 

orada, yakla�malar�n� yasaklad��� tek bir a�aç d���nda cennet meyvelerinin hepsinden ve 

cennetin her nimetinden bol bol faydalanmalar�na müsaade etti. “Ve dedi ki: Adem! 

E�inle birlikte cennete yerle�in, oradaki nimetlerden istedi�iniz �ekilde bol bol yeyin, 

sadece �u a�aca yakla�may�n. Böyle yaparsan�z zalimlerden olursunuz.”98  

Hz. Adem ve Havva’ya cennette açl���n, susuzlu�un, s�cak ve so�u�un elemini 

duymayacaklar� gibi, her türlü güzel elbiselerle donat�lacaklar� da kendilerine 

                                                 
93 Bkz. Kur’an-� Kerim, Nisa 4/1. 
94 Bkz. Kur’an-� Kerim, Rum 30/21. 
95 Bkz. Kur’an-� Kerim, �ûra 42/11. 
96 Bkz. Kur’an-� Kerim, Nahl 16/72. 
97 Osmano�lu Mahmud – Chohan A. Hamdi, Fetvalar Mevdudi, Nehir Yay., C. III, �stanbul, 1992, s. 66-
67. 
98 Bkz. Kur’an-� Kerim, Bakara 2/35. 
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müjdelenmi�tir. Ayr�ca Allah, �blis’in kendilerine dü�man oldu�unu ve kendilerini 

aldatmamas� için dikkatli olmalar�n� bildirdi. 

“Bizde dedik ki: Adem! �yi bil ki bu sana da e�ine de tam bir dü�mand�r. Sak�n 

sizi cennetten ç�karmas�n, sonra peri�an olur, helâke sürüklenirsin. Sen cennette asla 

açl�k çekmeyecek, asla ç�plak kalmayacaks�n. Orada asla susuzluk çekmez ve güne�in 

kavurucu s�ca��na maruz kalmazs�n.”99 

Yarat�lmadan evvel dü�manl���n� ba�latan ve son insana kadar devam ettirecek 

olan bu dü�man hakk�nda bu uyar�lar, yeterli miydi?… Bu dü�manl�k daha nas�l 

anlat�l�rd�?… Asl�nda Hz. Adem’in gözlerinin önünde cereyan eden secde etmeme olay� 

ve ard�ndan Allah’�n onu rahmetinden kovmas� ve lanet etmesi, bunun üzerine de 

�eytan�n Hz. Adem’i ve soyundan gelen herkesi her türlü çareye ba�vurarak 

azd�raca��na dair Allah’�n huzurunda yemin etmesi100… Dü�man en aç�k �eklide 

kendini tan�tm��, ayr�ca Allah tenbih üzerine tenbih ile onun getirece�i zararlar� 

anlatm��t�r. 

Hz. Adem ve Havva için cennette mutlu bir hayat ba�lam��t�. Her bak�mdan ho�, 

her yönüyle mükemmel bir ya�ay���n içindeydiler. Cennet nimet yeriydi, ibadet yeri 

de�ildi. Bu sebeple onlar hiçbir ibadetle mükellef tutulmad�lar. Ancak ibadetin 

bulunmamas�, itaat etme�e engel de�ildi. Verilen emirler, yap�lan uyar�lar, tutulmad��� 

takdirde ho�a gitmeyen sonuçlarla kar��la�ma imkan� vard�. Dikkat edecekleri iki �ey 

vard�; yasak a�aca yakla�mayacaklar ve �blis daima dü�man olarak bilinecek ve onun 

tuza��na dü�memeye gayret edilecekti. 

Asl�nda Hz. Adem ve Havva’ya cennette çok geni� bir hürriyet verilmi�, 

diledikleri gibi ya�amakta serbest b�rak�lm��lard�. Meyvesinden yemeleri yasak olan 

a�aç onlar için bir imtihand� ve nesli hakk�nda, yerine getirilecek olan ilahi hükmün bir 

gere�idir. 

�blis Hz. Adem sebebiyle melûn olunca Allah’�n rahmetinden ümidini kesti. Hak 

Teala ondan yüzünü çevirdi. Cennet hazinedârl���ndan kovuldu. Bu yer mülkünü ondan 

ald�, Adem’e verdi. Cennet hazinedârl���n� R�dvan’a sundu. �blis cennete girmek için 

dört yan� dola��rd�. Fakat giremezdi. Çünkü yeni cennet muhaf�z� R�dvan onu girmekten 

                                                 
99 Bkz. Kur’an-� Kerim, Tâ-ha 20/117-119. 
100 Bkz. Kur’an-� Kerim, Araf 7/11-19. 
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al�kordu. Y�lan o zaman cennet kap�c�lar�ndand�. �blis ile onun aras�nda tamam dostluk 

vard�. Allah �blis’e lanet edince, bütün melekler, cennetin kap�c�lar� ondan yüz 

çevirmi�lerdi. Ama y�lan uzakla�mam��t�. Yine önceki gibi onunla dost kalm��t�. �blis 

her zaman cennet kap�s�na gelir, y�lanla konu�ur, sohbet eder. Adem’in durumunu 

sorard�.  

- O yasakland��� a�açtan yedi mi? derdi. Ona: 

- Henüz yemedi! diye cevap verirdi. 

Rivayet edilir ki �blis y�lan� aldatm��t�. Ona: 

- Bana yol ver cennete gireyim. Adem’in yan�na varay�m! dedi. 

Y�lan: 

- Melekler seni görürlerse hal nice olur? diye sordu. �blis: 

- A�z�n� aç, içine gireyim. O meleklerin yan�ndan görünmeden geçeyim! dedi 

(Yine rivayet edilmi�tir ki y�lan çok güzel tüylüydü ve dört aya�� vard�). �blisi a�z�na 

ald� cennete girdi. Öyle ki meleklerden hiçbirisi �blis’i görmedi ve o tâ Adem’in yan�na 

kadar geldi. Adem ve Havva yan yana duruyorlard�. Hallerini sordu. Adem Allah’a 

�ükretti, tesbihte bulundu101. 

Ba�ka bir rivayette de �eytan�n cennetten kovuldu�u için, cennetin etraf�nda 

dola��p Adem ve Havva’y� gözledi�i söylenmi�tir. Yine bir defas�nda Adem’le Havva 

kap�n�n yak�n�ndan geçerlerken, �blis dikkatlerini kendine çekti. Onlarla konu�maya 

ba�lad�. Maksad� onlar� aldat�p yasak a�açtan yedirmek ve böylece cennetten 

kovulmalar�na sebep olmakt�102. 

Hasan Basri’nin görü�üne göre, iblis yeryüzündeydi ve cennette bulunan Adem 

ile Havva’ya vesvesesini ula�t�rd�. Bu konuda da ihtilaf mevcuttur103. 

�blis’in samimi bir görünü�ü vard�. Kendilerine adeta ac�yarak bak�yordu. 

�lerdeki bir a�ac� gösterdi: 

- Neden bu a�ac�n meyvesinden yemiyorsunuz? dedi. 

                                                 
101 Taberi, a.g.e., C. I, s. 93. 
102 Hallefullah, M. Ahmed, Kur’an’da Anlat�m Sanat�, Çev. �aban Karata�, Ankara Okulu yay., Ankara 
2002, s. 62-63; Atasoy, �hsan, a.g.e., s. 89. 
103 Hallefullah, M. Ahmed, a.g.e., s. 63. 
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- Allah Teala bize bu a�ac�n meyvesinden yemeyi yasak etmi�tir. Hatta bu a�aca 

yakla�mam�z bile yasakt�r. 

- Ama a�aç pek güzel, meyvesi de cennette e�i bulunmayacak derecede 

lezzetlidir. Hiç kimse bu a�açtan daha güzelini görmemi�, hiç kimse bunun 

meyvesinden daha tatl�s�n� yememi�tir. Sizin de bundan daha tatl�s�n� yiyece�inizi 

tahmin etmem. 

- Önemli de�il. Biz burada cennetin bütün nimetlerinden istifade ediyoruz. 

Diledi�imiz her �eyden, diledi�imiz kadar faydalanma hakk�m�z var. 

- Peki bu a�ac�n yan�na yakla�mak size neden yasak edildi bunu biliyor 

musunuz? 

- Hay�r bilmiyoruz? 

- “Rabbiniz size bu a�açtan yemeyi iki melek olman�z� yahut ebedi hayat� elde 

etmenizi istemedi�i için yasak etmi�tir.”104 

- Yani bu a�ac�n meyvesinden yiyen melek mi olacak? 

- Evet yahut ebedi hayat� elde edecek. Sizin anlayaca��n�z ölümsüzlü�ün s�rr� bu 

a�ac�n meyvesindedir. 

- Do�rumu söylüyorsun?… Bizi kand�rm�� olmayas�n!… 

- Allah ad�na yemin ederim ki ben sizin hakk�n�zda hay�rl� ve iyi olan� 

dilemekteyim105. 

Daha sonra �eytan içini çekti: 

- Ac�yorum sizlere dedi. �ki günlük ömrünüz bir gün sona erecek, ölüp 

gideceksiniz. Cennetin bunca nimeti yine böyle kalacak. Halbuki Allah Teala’n�n 

cennetinden ölümsüz bir hayatla yeseniz, içseniz ne eksilir?… Ben sizin yerinizde 

olsam, böyle bir nimetten istifade ederim. Hem bir kere yemekten ne ç�kar? Allah sana 

bütün melekleri secde ettirecek derecede ikram etti ise bir meyvenin yenmesinden 

dolay� dar�lacak de�il mi? 

                                                 
104 Bkz. Kur’an-� Kerim, Araf 7/20. 
105 Bkz. Kur’an-� Kerim, Araf 7/21. 
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Konu�man�n esas çerçevesi budur. Bu konu�ma ne kadar uzad�, �blis ne kadar 

�srar etti, Hz. Adem ve Havva ne kadar dayand� bu konuda söyleyecek söz, verecek 

bilgi yok. Ancak �blis’in “gelin �u meyveyi yiyelim” demesiyle yenilmedi�i belli. Belli 

ki �blis, Kur’an’da da anlat�ld��� gibi yemin ede ede onlar� yat��t�rm�� oluyordu. 

�blis taraf�ndan yap�lan �srarlar�n yan�nda, a�ac�n son derece güzel, meyvesinin 

de tarif edilemeyecek derecede ho� olan görünümü kar��s�nda ilk ad�m Havva taraf�ndan 

at�ld�.  

- Evvela ben yiyeyim. �ayet bana bir �ey olursa sen kurtulursun, dedi. 

Kendine göre ak�ll�ca bir karar vermi�ti. Bu i�in sonu melek olmaya 

dayan�yorsa, yahut ebedi hayat�n kap�s�ndan içeri girilecekse ve bu da sadece bir tek 

meyvenin yenilmesine ba�l� ise, o meyve yenilir ve i� biterdi. Bunun sonucu olarak 

verilecek bir ceza olabilirdi. Ama gülü seven dikenine katlan�rd�. Bir nimet gelecekse 

onun kar��l���nda elbet baz� külfetlere katlanmak laz�md�. 

Havva, bu ve benzeri dü�ünceler alt�nda �blis’in kopar�p uzatt��� meyveyi yedi. 

Çok tatl�yd�, kocas�n�n bu nimetten mahrum kalmas�na gönlünü bir türlü raz� 

edemeyecekti. Hem ortada de�i�en hiçbir �ey yoktu. Kopard��� di�er bir meyveyi Hz. 

Adem’e uzatt�: 

- Ye, dedi. Çünkü ben yedim, gördü�ün gibi hiçbir �ey olmad�. Sen de tasdik 

edeceksin ki hiç böylesini yemedin.  

Havva’ya hiçbir �ey olmad�. Çünkü Allah’�n sözü Adem üzerineydi. 

Nihayet Hz. Adem’de Havva’n�n uzatt��� meyveyi yedi. Tam bu s�rada 

kulaklar�n� bir kahkaha ç�nlatt�. Alabildi�ine so�uk, intikam ve kin dolu bir kahkaha idi. 

Neye u�rad�klar�n� bilemeden bakt�lar. �blis ne�e içinde takla at�yordu. Biraz evvelki 

samimi görünü� kalmam�� mel’unca bak��lar�yla kand�rd��� insanlara bak�yordu. 

Kazand��� büyük zaferi lanet havas� kokan kahkahalar�yla kutlarken Hz. Adem ve 

Havva’ya “bak�n �u halinizi be�eniyor musunuz?” der gibi i�aret ediyordu. 

Bakt�lar, birbirlerini gördüler. Giydikleri �eyler bedenlerinden uçtu. Avret yerleri 

aç�ld�. �kisi de birbirinden utand�. Bütün vücutlar�n� kaplayan deri t�rnak gibi parlakken, 

Allah o deriyi onlardan soydu. T�rnak uçlar�na kadar soydu. Sonralar� Adem her 

t�rna��na bak��ta h�çk�ra h�çk�ra a�lard�. 



 40

Birbirinden utanan Adem ve Havva bir incir a�ac�ndan birer yaprak alarak avret 

yerlerini kapad�lar. Kur’an-� Kerim’de �öyle buyurur: 

“�kisi de utan�lacak yerlerini cennet yapraklar�yla örtmeye ba�lad�lar.”106 

Bu arada Cenab-� Hakk’�n da hitab� kendilerine ula�t�: 

“Ben size bu a�aca yakla�may� yasak etmedim mi? �eytan her ikinize de aç�kça 

dü�mand�n demedim mi?”107 

Suçlar�n� kabul edip yapt�klar�ndan pi�manl�k duydular. 

“Ey bizim Rabbimiz, kendimize yaz�k ettik. �ayet sen kusurumuzu örtüp, bize 

merhamet buyurmazsan en büyük kayba u�rayanlardan oluruz, diye yalvar�p 

yakard�lar.”108 

Bunun üzerine Allah-u Teala �öyle buyurdu: 

“Birbirinize dü�man olarak inin. Size dünyada bir süreye kadar kalma ve 

yararlanma imkan� veriyorum. Orada ya�ayacaks�n�z, orada öleceksiniz ve yine oradan 

diriltilip mezardan ç�kar�lacaks�n�z.”109 

Böylece Adem, Havva, �blis cennetten dünyaya indirildiler110. 

Burada kelamc�lar�n cennet - cehennemle ilgili görü�lerine yer vermekte fayda 

vard�r. Ehli sünnete göre yarat�lm�� olup, �uan mevcuttur. Mutezile ise buna muhalif 

kalm��t�r. Maturidiyye’ye göre isbat� �udur ki Allah, cennet hakk�nda (Mazi sigas�yla) 

“...takva sahipleri için haz�rland�” (Al-i �mran, 3/133) cehennem hakk�nda da “...kafirler 

için haz�rland�” (Bakara, 2/24; Al-i �mran, 3/131) buyurmu�tur. Hanifi mezhebine göre 

cennet ile cehennem içindekilerle birlikte ebediyen yok olmayacakt�r. Cehmiyye ise 

buna muhalefet etmi�tir. Zira Allah her ikisinin sakinleri hakk�nda da “Orada ebediyen 

kal�c�d�rlar” (Nisa, 4/57, 122, 169; Ahzab, 33/65) buyurmu�tur. Cennet ve cehennemin 

yarat�ld���n� ileri sürenler Adem k�ssas�n� da delil getirirler. Bizce de cennet ve 

cehennem yarat�lm��t�r111. 

                                                 
106 Bkz. Kur’an-� Kerim, Tâ-ha 20/121. 
107 Bkz. Kur’an-� Kerim, Araf 7/22. 
108 Bkz. Kur’an-� Kerim, Araf 7/23. 
109 Bkz. Kur’an-� Kerim, Araf 7/24-25. 
110 Taberi, a.g.e., C. I, s. 93-96; Kazanc�, A. Lütfi, a.g.e., C. I, s. 29-33; Atasoy, �hsan, a.g.e., s. 88-91. 
111 Sabuni, a.g.e., s. 92-93; �ci, a.g.e., s. 376-380; Ba�dadi, a.g.e., s. 237-238; E�ari, Ebu’l-Hasan Ali b. 
�smail, Makalat’ul-�slamiyyin ve �htilafu’l-Musallin, (Tahkiki: Muhammed Muhyiddin Abdulhamid), 
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Hz. Adem ve Havva cennette istedikleri yerden istedikleri gibi yiyip içiyor, 

istedikleri yerleri geziyor, istedikleri gibi e�leniyorlard�. Art�k istedikleri gibi yiyip 

içemeyecekleri bir yere, yani dünyaya indirilmi�lerdi. Nitekim bu durum Kur’an-� 

Kerim’de �öyle belirtilmi�tir: 

“Adem! �yi bil ki bu, sana da e�ine de tam bir dü�mand�r. Sak�n sizi cennetten 

ç�karmas�n, sonra peri�an olur (geçim derdine dü�mek) helâke sürüklenirsin.”112 

�nsan zay�f iradeli, �eytan�n hile ve entrikalar�na kap�lmaya müsait idi. �mtihan 

gere�i olarak insanda unutkanl�k sab�rs�zl�k, acelecilik, hissiyata kap�lma gibi zaaflar 

vard�. �nsan tabiat�, insanlar�n ilk baba ve annesinde de en aç�k �ekliyle ortaya ç�km��t�. 

Onlar da yasak edilenin üzerine gitmi�, yapmamas� s�k� s�k�ya tenbih edileni 

yapm��lard�. �nsan tabiat�ndan sökülüp at�lmas� bir bak�ma imkans�z olan bu özellik, 

onlar�n ba��na da felaketler ya�d�rm��t�. 

Hz. Adem çe�itli sebeplerden dolay� �eytan taraf�ndan aldat�ld�ktan sonra, bir 

hata i�ledi�ini, insana mahsus bir irade ile anlam�� ve utanma duygusu neticesinde 

örtünmeye çal��m��t�r. Bu hata, onda f�trî olarak bulunan ak�l ve irade duygular�n� 

harekete geçirmi�; Hz. Adem, acizli�ini itiraf ederek, Allah’a yalvarma ihtiyac�n� 

hissetmi�tir. Elbette bu yalvarma ve tevbe konusunda Allah’�n kendisine yard�m� 

unutulmamal�d�r. Çünkü ilk defa böyle bir durumla kar�� kar��ya gelen Hz. Adem’de 

tövbe fikrinin do�mas� dikkat çekicidir. Bu da gösteriyor ki; tamamen ilahi bir hikmet 

neticesi olan cennet hayat�nda Hz. Adem’in i�ledi�i hata, Allah’�n kendisine ilham etti�i 

dua ile ba���lanm��t�r. 

Bu hata görünü�te suç olmakla birlikte gerçekte Allah’�n iradesinin bir gere�idir. 

Bu husus, Adem ve Musa aras�ndaki tart��malar� nakleden, hadislerde Hz. Adem 

taraf�ndan “kader” olarak de�erlendirilmi�, Hz. Adem yarat�lmadan k�rk y�l evvel takdir 

edildi�i buyrulmu�tur113. Bütün bu veriler Hz. Adem’in hatay� iradesiyle i�lemedi�ini 

göstermektedir. Kur’an-� Kerim’de de Hz. Adem’in yapt��� tövbe ile hatas�n�n 

affedildi�i haber verilmektedir. “Büyük pi�manl�k duyan Adem, Rabbinden bir tak�m 

                                                                                                                                               
C. II, Beyrut, 1990, s. 168; �bn Teymiyye, �erhu’l Akidetil Vasitiyye Li �eyh-il �slam �bn Teymiyye, 
(�erheden: Muhammed Salih Useymin), Daru’l-�bnil Cevzi, C. II, Riyad, H. 1416, s. 181-182. 
112 Bkz. Kur’an-� Kerim, Tâ-ha 26/117. 
113 Canan, �brahim, a.g.e., C. XIV, s. 29-33. 
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kelimeler ö�renip onlara göre hareket etti. Rabbine yalvard� Allah’da tövbesini kabul 

etti. Zaten O tövbeyi kabul eder merhameti boldur.”114 

“Sonra Rabbi onu seçti, tövbesini kabul etti ve onu hidayetine mazhar etti.”115 

Yine Kur’an-� Kerim’deki bu konuyla ilgili ayetler bir bütünlük içinde ele 

al�nd���nda, Hz. Adem’in tövbesi kabul edildikten sonra, yeryüzüne indirildi�i 

görülmektedir116. Hz. Adem’in günah�n�n sonuçlar�n� �u �ekilde özetleyebiliriz: 

- Dünya hayat�na dü�ü�. 

- Dünya hayat�na dü�manl�k ve adavetin girmesi. 

- Dünyevi bir tarzda ya�ama biçimine zorunlu adaptasyon. 

- Mai�et meselesi, geçim derdi117.  

Hz. Adem ve Havva, suçsuz olarak dünyaya inmi�lerdir. Buras� onlar�n asli 

mekan� olmas� dolay�s�yla bir ceza sonucu indirilmi� olmalar� mümkün olmad��� gibi, 

her türlü nimet de insan�n hizmetine verilmi�tir. Bu imtihan Hz. Adem’in ya�ant�s�nda 

olumsuz bir netice ortaya ç�karmam��, tövbe ile, zaten kendisi için haz�rlanm�� olan 

yeryüzüne, yeni do�an bir çocu�un safl��� ile indirilmi�tir. Ama onun i�ledi�i hata ve 

yapt��� tövbe kendisinden sonraki nesiller için büyük bir önem arzetmi�tir. Böylece Hz. 

Adem hata ve tövbenin ne gibi sonuçlar do�urabilece�ini pratik olarak kendisi ya�am��, 

teorik olarak da bunu kendinden sonrakilere ö�retmi�tir. 

Görüldü�ü gibi yasak a�açtan yeme hadisesi manas�z, tesadüfi bir hadise 

de�ildir. Hz. Adem’in nefsine zulmetmesi, kaderin pek çok hikmetlerinin vücut 

bulmas�na sebep olmu�tur. 

Nitekim Kur’an-� Kerim peygamberlerin hayatlar�ndan bir k�sm�n� takdim 

ederken örnek ve ibret al�nmas�n� da vurgulam��t�r. Onlar hakk�nda verilen bilgiler, s�rf 

bir hayat hikayesinin anlat�lmas� maksad�na dayanmaz. “Peygamberlerin k�ssalar�nda 

elbette tam ak�l sahipleri için alacak dersler vard�r. �yi bilin ki, bu Kur’an uydurulmu� 

bir söz de�ildir.”118 

                                                 
114 Bkz. Kur’an-� Kerim, Bakara 2/37. 
115 Bkz. Kur’an-� Kerim, Tâ-ha 20/122. 
116 Bkz. Kur’an-� Kerim, Tâ-ha 20/122-123. 
117 K�l�ç, a.g.e., s. 290. 
118 Bkz. Kur’an-� Kerim, Yusuf 12/111. 
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�lk günah hadisesinde de bütün insanl��a pek çok ders ve ibretler sakl�d�r. 

Böylece insan�n zaaflar� ortaya ç�km��, her zaman �eytan�n aldatmalar�na aç�k bir 

yarat�l��a sahip oldu�u anla��lm�� ve bunun içindir ki, devaml� ikaza, ir�ada muhtaç 

oldu�u ve Allah’a iltica ile günahlar�n� affettirmesi gerekti�i anla��lm��t�r. �eytana 

aldanman�n insan� ne derece büyük bir mahrumiyete sürükleyece�inin anla��lmas� da 

yine bu hadise ile insanl��a ibret olarak anlat�lm��t�r, gösterilmi�tir. 

b) Tevrat’taki Anlat�m �ekli 

Yahudilikteki “ilk günah” k�ssas�n� anlayabilmek için öncelikle onlar�n günah 

kavram� üzerinde durmak gerekir. Yahudilikte günah, Tanr�-insan ili�kisinde Tanr�’n�n 

taraf�nda olmay� kabul etmeme, bu sebeple de ikili ili�kinin bozulmas� ve 

parçalanmas�d�r. Tanr� taraf�ndan kurulan düzeni ihlal etmeye de Eski Ahit’te günah 

denilmi�tir119. Yahudilikte günah� ifade eden birden çok kelime bulunmaktad�r120. 

Görüldü�ü gibi Yahudilikte de günah insan-Tanr� aras�ndaki ili�kide insan�n 

Tanr�’n�n buyruklar�na uymamas�, onlar�n aksi yönünde hareket etmesidir ve bunun 

sonucunda da ili�kinin bozulmas�d�r. Elbetteki bundan kas�t Tanr�’n�n insan� bir �ekilde 

yaln�z b�rakmas�, cezaland�rmas�d�r. 

Yahudilere göre de yarat�lm�� olan ilk insan Adem’dir. Adem’in yarat�l�� sonras� 

ilk ikamet ettirildi�i yer olarak Tekvin’de “Aden’de bir bahçe” ad� geçmektedir121. 

Cennet kelimesi, Tekvin’de yoktur. Cennet “Aden’de bir bahçe”122 veya “Aden 

bahçesi”123 ad�yla an�lmaktad�r. Tekvin’de cennet �öyle tarif ve tasvir edilmektedir: “Ve 

Rab Allah �arka do�ru Aden’de bir bahçe dikti; ve yapt��� adam� oraya koydu. Ve Rab 

Allah görünü�ü güzel ve yenilmesi iyi olan her a�ac�, ve bahçenin ortas�nda hayat 

a�ac�n� ve iyilik ve kötülü�ü bilme a�ac�n� yerden bitirdi. Ve bahçeyi sulamak için 

Aden’den bir �rmak ç�kt�; ve oradan bölündü ve dört kol oldu. Birinin ad� Pi�on’dur; 

kendisinde alt�n olan bütün Havila diyar�n� ku�at�r; ve bu diyar�n alt�n� iyidir, orada ak 

günnük ve akik ta�� vard�r. Ve ikinci �rma��n ad� Gihon’d�r, bütün ku� ilini ku�atan 

                                                 
119 Bkz. Kitab-� Mukaddes, Tekvin III/124. 
120 Özarslan, Selim, a.g.e., s. 19; K�l�ç, a.g.e., s. 78-80. 
121 Bkz. Kitab-� Mukaddes, Tekvin II/8. 
122 Bkz. Kitab-� Mukaddes, Tekvin II/8. 
123 Bkz. Kitab-� Mukaddes, Tekvin II/15. 
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odur. Ve üçüncü �rma��n ad� Dicle’dir, A�ur’un önünden akan odur. Ve dördüncü �rmak 

F�rat’t�r. Ve Rab Allah adam� ald� baks�n ve korusun diye Aden bahçesine koydu.”124 

Bu tariften de anla��ld��� gibi cennet çok geni� bir sahay� içine almaktad�r. 

Özellikle bugün yakînen tan�d���m�z F�rat ve Dicle nehirlerinin bu bahçenin 

sulanmas�nda kullan�lmas�, onun s�n�rlar� hakk�nda bilgi vermektedir. Yine Tekvin’in 

verdi�i bilgiler üzerinde yap�lan yorumlar, onun yeryüzünün belli bir yerinde, her türlü 

nimet ve güzellikle donat�lm�� olarak göstermektedir. Bu durum Tekvin yazar�n�n 

ya�ad��� co�rafi bölge ile cenneti aynile�tirdi�i görüntüsünü vermektedir. Yine 

Tekvin’den Adem’in nimetlerden yararlanmak için cennete koyulmad��� 

anla��lmaktad�r. Çünkü Tekvin Adem’in cennete bakmak ve korumak gibi bir görevle 

yerle�tirildi�ini haber vermektedir125. Dolay�s�yla Adem, oran�n sahibi ve hakimi olarak 

de�il, belli yetkileri olan bir bekçi pozisyonunda cennete konulmu�tur. Hatta bahçe 

ortas�na konan iki a�açla bu kontrol mekanizmas� realize edilmek istenmi�tir126. 

Gerek cennetin büyüklü�ü gerekse kendisine yak�n bir arkada��n olmay��� 

Adem’in orada s�k�lmas�na sebep olmu�tur. Bu durumu fark eden Rab Allah, ona, 

yard�mc� olarak hayvanlar yaratm��; fakat Adem onlar�n hepsini ayr� ayr� 

isimlendirmesine ra�men kendisine yard�mc� bulamam��t�r127. 

Allah derin bir uyku ile Adem’i uyutmu�, bu esnada onun kaburga 

kemiklerinden birini alarak yerini etle doldurmu�, Havva’y� bu kemikten yaratm��t�r128. 

Hammaddesi kaburga kemi�i olan bu varl��a, kemi�in al�nd��� insana izafetle 

genel anlamda kad�n denilmi�tir129. Her canl� insan cinsinin annesi olmas� bak�m�ndan 

Adem ona Havva ad�n� vermi�tir130. 

Bakmak ve korumak göreviyle cennete konulan Adem, orada bir imtihana tabi 

tutulmu�tur. Bu imtihan�n arac� da “yasak a�aç” olmu�tur.  

                                                 
124 Bkz. Kitab-� Mukaddes, Tekvin II/8-15. 
125 Bkz. Kitab-� Mukaddes, Tekvin II/15. 
126 Bkz. Kitab-� Mukaddes, Tekvin II/16-17. 
127 Bkz. Kitab-� Mukaddes, Tekvin II/18-20. 
128 Bkz. Kitab-� Mukaddes, Tekvin II/21-22. 
129 Bkz. Kitab-� Mukaddes, Tekvin II/23. 
130 Bkz. Kitab-� Mukaddes, Tekvin III/20. 
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Tevrat cennette var olan di�er bitki örtüsünden farkl� olarak iki a�açtan söz 

etmektedir. “Hayat” “iyilik ve kötülü�ü bilme” ad� verilen bu a�açlar, cennetin ortas�na 

yerle�tirilmi�tir131. 

Yahudi literatüründe, bu iki a�aç, gerek mahiyetleri, gerekse fonksiyonlar� 

aç�s�ndan farkl� olarak de�erlendirilmi�tir. “Hayat a�ac�” kendisinden yiyenin ebedi 

hayata sahip olaca�� �eklinde tefsir edilmi�tir. “�yilik ve kötülü�ü bilme” a�ac�, Yahudi 

din adamlar� taraf�ndan farkl� �ekillerde tarif edilmi� ve nitelendirilmi�tir. Baz�lar� 

Adem ve Havva’n�n suç i�ledikleri esnada incir yapraklar�yla örtünmeye 

çal��malar�ndan132 esinlenerek bunun incir a�ac� oldu�unu söylemi�lerdir. Talmud’da 

Adem’in yedi�i a�ac�n “asma” oldu�u belirtilerek, insan üzerinde hiçbir a�ac�n bu 

derece y�k�m meydana getirmedi�i ileri sürülmü�tür. Bundan ba�ka “iyilik ve kötülü�ü 

bilme” a�ac�n�n kavun ve bu�day oldu�unu iddia edenlerde olmu�tur. Yasak a�aç 

konusunda ortaya at�lan isimler üzerinde birli�e var�lmam��, ancak onlar�n insan 

üzerinde meydana getirdi�i tesire göre yorumlar yap�lm��t�r133. 

K�saca özelliklerinden bahsetti�imiz bu iki a�ac�n d���nda her�eyden yararlanma 

hürriyetiyle Adem cennete konulmu�tur. Hatta Tekvin’de Adem’in “hayat” a�ac�ndan 

yemesinin yasak oldu�una dair bir ifade bulunmamaktad�r. “�yilik ve kötülü�ü bilme” 

a�ac� kesin olarak yasaklanm�� ve yedi�i takdirde ölümlü olmakla tehdit edilmi�tir134. 

Böylece Adem’in cennette kalma �ans� kendisine konan yasa�a olan itaatine 

ba�lanm��t�r. 

Adem ve e�i ba�lang�çta cennette mutlu bir hayat ya�arken y�lan�n Havva’y� 

yasak a�açtan yemeye ikna etmesiyle birlikte bu mutlu hayat sona ermi�tir. Y�lan�n 

Adem ve Havva’y� ba�tan ç�karma olay�, Tekvin’in üçüncü bab�nda i�lenmi�tir. Y�lanla 

Havva aras�nda �u konu�ma geçmi�tir: “Ve Rab Allah’�n yapt��� bütün k�r hayvanlar�n�n 

en hilekar� olan y�l�nda. Ve kad�na dedi ki: Gerçek, Allah: Bahçenin hiçbir a�ac�ndan 

yemeyeceksiniz dedi mi? ve kad�n y�lana dedi: Bahçenin a�açlar�ndan yiyebiliriz, fakat 

bahçenin ortas�nda olan a�ac�n meyvesi hakk�nda Allah: Ondan yemeyin ve ona 

dokunmay�n ki, ölmeyesiniz dedi. Ve y�lan kad�na dedi, katiyen ölmezsiniz, çünkü 

Allah bilir ki, ondan yedi�iniz gün, o vakit gözleriniz aç�lacak, iyiyi ve kötüyü bilerek 
                                                 
131 Bkz. Kitab-� Mukaddes, Tekvin II/9. 
132 Bkz. Kitab-� Mukaddes, Tekvin III/7. 
133 Erdem, Mustafa, a.g.e., s. 36-37. 
134 Bkz. Kitab-� Mukaddes, Tekvin II/17. 



 46

Allah gibi olacaks�n�z. Ve kad�n gördü ki, a�aç yemek için iyi ve gözlere ho� ve 

anlay��l� k�lmak için arzu olunur bir a�açt�; ve onun meyvesinden ald� ve yedi ve 

kendisiyle beraber kocas�na da verdi, o da yedi. �kisinin de gözleri aç�ld� ve kendilerinin 

ç�plak olduklar�n� bildiler ve incir yapraklar� dikip kendilerine önlükler yapt�lar.”135 

Metinden de anla��ld��� üzere Havva, kendilerine konan yasa�� çi�nemi�tir. 

Y�lan�n sorusuna Havva net olarak yasak a�ac�n ad�n� söylememi�, z�mnen ona i�aret 

etmi�tir. Bu devrede “hayat a�ac�” söz konusu olmam��t�r. Böylece onlar�n “iyilik ve 

kötülü�ü bilme” a�ac�ndan yedikleri anla��lm��t�r. Bir yandan hata yapt�klar�n� anlayan 

Adem ile Havva yanlar�nda bulunan a�ac�n yapraklar�yla örtünmeye çal���rken, di�er 

taraftan da “hayat” a�ac�na ula�ma imkan� aram��lard�r. Tekvin’de Adem ve Havva’n�n 

ona ula�amad�klar� ve cennetten ç�kar�ld�klar� bildirilmi�tir136. 

Bütün bu anlat�lanlar, cennet ortas�na yerle�tirilen iki a�ac�n esrar�n� 

anlamam�za yard�mc� olacak hususlard�r. Zira her iki a�aç fonksiyon olarak birbirlerini 

tamamlamaktad�r. “�yilik ve kötülü�ü bilme” a�ac�ndan yiyen insanlar�n, tekrar orada 

kalabilmek için “hayat” a�ac�ndan yeme arzular� vard�r. Ancak itaatsizliklerinin 

kar��l��� olarak bu a�aç onlardan al� konulmu�tur. Ba�lang�çta Adem ve Havva için 

yasak kapsam�na al�nmayan “hayat” a�ac� da onlar için yasaklanm�� ve her iki a�aç 

“yasak a�aç” kavram� alt�nda birle�tirilmi�tir. 

Adem, kendisine verilen ruhsat çerçevesinde, cennet hayat�n� sürdürürken, 

büyük bir imtihanla kar�� kar��ya kalm��t�r. Havva ölümsüz ya�amak, meleklere 

benzemek, iyi ve kötüyü bilerek Allah gibi olma arzusuna kap�lm��, bu duygular içinde 

“iyilik ve kötülü�ü bilme” a�ac�ndan yemi� ve Adem’e de yedirmi�tir137. Tevrat’ta as�l 

vurgulanan hususta budur. Yasak meyve ilk tesirin Adem ve Havva’n�n gözlerinin 

aç�lmas�nda göstermi� ve ç�plakl�klar�n� görmelerine vesile olmu�tur. Onlar ilk çare 

olarak incir yapraklar�yla örtünme tela��na dü�mü�ler ve bahçede dola�an Allah’a 

görünmemeye özen göstermi�lerdir138. 

Cennette dola��rken onlar� göremeyen Allah, nerede olduklar�n� sordu�unda, 

korkular�ndan sakland�klar�n� söylemi�lerdir. Allah, onlara koydu�u yasa��n 

                                                 
135 Bkz. Kitab-� Mukaddes, Tekvin III/1-7. 
136 Bkz. Kitab-� Mukaddes, Tekvin III/22-23. 
137 Bkz. Kitab-� Mukaddes, Tekvin III/4-6. 
138 Bkz. Kitab-� Mukaddes, Tekvin III/7-8. 
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çi�nendi�ini anlam��t�r. Yasak emrinin ilk muhatab� Adem, kendi yan�na verilen 

kad�n�n yemesi sonucu bu yasa�� çi�nedi�ini kendisinin suçsuz oldu�unu öne sürerek 

suçu Havva’ya yüklemek istemi�tir139. 

Adem ve Havva yasak a�açtan yediklerinde, gerçek olarak ölmemekle beraber 

baz� cezalara çapt�r�lm��lard�r. Bu konuda Tekvin’de önce y�lan�n cezaland�r�lmas�ndan 

ve lanetlenmesinden bahsedilmektedir140. 

�kinci olarak kad�n�n cezas� ele al�n�r; 

“Kad�na dedi. Zahmetini ve gebeli�ini ziyadesi ile ço�altaca��m ve a�r� ile evlat 

do�uracaks�n ve arzun kocana olacak, o da sana hakim olacakt�r.”141  

Adem de i�ledi�i suçtan dolay� bir tak�m cezalara çapt�r�lm��t�r: 

“Ve Adem’e dedi: Kar�n�n sözünü dinledi�in ve ondan yemeyeceksin diye sana 

emretti�im a�açtan yedi�in için, toprak senin yüzünden lanetli oldu; ömrünün bütün 

günlerinde zahmetle ondan yiyeceksin ve sana diken ve çal� bitirecek ve k�r otu 

yiyeceksin, topra�a dönünceye kadar aln�n�n tersi ile ekmek yiyeceksin. Çünkü ondan 

al�nd�n, çünkü topraks�n, topra�a döneceksin.”142 

Adem ve Havva bir tak�m cezalara maruz kalmakla birlikte – y�lan gibi – 

lanetlenmemi�lerdir. Adem yasak meyveden yedikten sonra iyilik ve kötülü�ü bilmede 

“Allah gibi olmu�”143, buna kar��l�k Allah da hayat a�ac�na dokunmas�n ve almas�n diye 

onu cennetten kovmu�tur144. E�er Adem bu a�açtan yiyebilseydi ebediyen ya�ama 

�ans�na erecekti145. Fakat “hayat a�ac�” Aden bahçesinin do�usundaki Kerubiler ve her 

tarafa dönen k�l�c�n alevi ile korunmu� oldu�undan o, buna imkan bulamam��t�r146. 

Adem i�ledi�i suç kar��l���nda cennetten ç�kar�l�nca dünyan�n gittikçe 

karard���n� görerek bat�ya do�ru yönelmi�tir. Kendi �ahs�ndan, i�ledi�ini suçtan ve 

isyan�ndan dolay�, kendisine bir bela geldi�ini, bu yüzden dünyan�n karanl��a 

bo�uldu�unu sanm��t�r. Fakat o bu karanl���n geçici oldu�unu farketmi�, sabahleyin 

                                                 
139 Bkz. Kitab-� Mukaddes, Tekvin III/9-12. 
140 Bkz. Kitab-� Mukaddes, Tekvin III/14-15. 
141 Bkz. Kitab-� Mukaddes, Tekvin III/16. 
142 Bkz. Kitab-� Mukaddes, Tekvin III/17-19. 
143 Bkz. Kitab-� Mukaddes, Tekvin III/22. 
144 Bkz. Kitab-� Mukaddes, Tekvin III/23-24. 
145 Bkz. Kitab-� Mukaddes, Tekvin III/22-23. 
146 Bkz. Kitab-� Mukaddes, Tekvin III/24. 
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bütün dünyan�n ���kla doldu�unu görünce do�uya dönmü� ve son derece sevinerek 

sunaklar yapm��t�r. “Hakirler görürde sevinirler: Ey sizler Allah’� arayanlar, yüre�iniz 

dirilsin” cümlesine göre bir öküzü yakarak kurban etmi�tir. Böylece o kendi dü�ü�ünün 

sebebini bilerek ba���lama yollar�n� aram��t�r. Bunun içindir ki Adem ve Havva’n�n 

hatas�ndan dolay� kimsenin suçland��� görülmemi�tir. 

�nsanlar�n dünyada ya�amak zorunda kalmalar�na sebep olarak, ilk atalar� olan 

Adem ve Havva’n�n cennette i�ledikleri hatay� göstermek ve insanl��� bundan sorumlu 

tutmak yanl��t�r. Nitekim Tevrat çocuklar�n, babalar� yüzünden suçlanamayaca��n� 

aç�kça belirterek ilk günah�n miras yoluyla di�er insanlara geçti�i fikrini 

reddetmektedir. Böylece Adem ve Havva’n�n i�ledikleri hatan�n kendi �ah�slar�yla son 

buldu�u, onlar�n cennete konmalar�nda kendi iradelerinin bir etkisi olmad��� gibi, di�er 

insanlar�n da dünyada ya�amak zorunda kalmalar�nda kendi irade ve fiillerinin bir 

etkisinin olmad��� anla��lmaktad�r147. 

Yahudilikte de ilk günah Havva’n�n öncülü�üyle Adem ve Havva taraf�ndan 

i�lenmi�tir. Bunun sonucunda da ceza olarak dünyada ya�amaya mahkum edilmi�lerdir. 

Ancak Adem ve Havva’n�n hatas�ndan dolay� onlardan sonra gelenlere herhangi bir suç 

yüklenmemi�tir. Onlar kendi suçlar�n�n cezas�n� yine kendileri çekmi�lerdir ve 

ba���lanman�n yollar�n� aram��lard�r. 

Tevrat rivayeti ile Kur’an’�n anlat�m� aras�ndaki farklar, Kur’an’� amaçlar�n� 

aç�k bir �ekilde göstermektedir. 

- Kur’an k�ssadan y�lan rivayetini ve Havva’n�n Adem’in kaburgalar�n�n 

birinden yarat�ld��� hikayesini ç�karm��t�r. Y�lan hikayesinin ç�kart�lmas� k�ssan�n 

hayata yönelik kötümser bak���n ortadan kald�r�lmas� anlam�na gelmektedir. Kaburga 

kemi�inden Havva’n�n yarat�lma hikayesinin ç�kart�lmas� ise Kur’an’�n k�ssa 

anlatmadaki amac�n�n tarihsel bilgi vermek olmad���n� burgulamay� amaçlamaktad�r. 

Nitekim Tevrat’ta aksi bir duruma rastl�yoruz. Tevrat bir erkekle bir kad�n�n k�ssas�n�, 

insano�lunun canl� bir varl�k oldu�unu “be�er” ve “insan” kelimeleriyle ifade ediyor 

“Adem” kelimesini, insan�n yeryüzünde Allah’�n halifesi olu�unu burgulamak aç�s�ndan 

kullanm��t�r. Kur’an Tevrat’ta geçen Adem ve Havva isimlerini k�ssadan ç�karmak 

suretiyle, amac�na daha kolay ula��yor. Kur’an’�n “Adem” kelimesin muhafaza etmesi 

                                                 
147 Erdem, Mustafa, a.g.e., s. 44-45. 
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ve bu kelimeyi kullanmas�n�n amac�, ancak ve ancak insano�lundan belirli herhangi bir 

bireyin ismine i�aret etmekten ziyade bir mefhuma i�aret etmektir. Araf suresini 11. 

ayeti “Adem’e secde edin” dedik. Hemen secde ettiler. Ancak iblis secde edenlerden 

olmad�”  bu mefhuma aç�kl�k kazand�r�yor.  

- Kur’an’�n anlatt���na göre; insanlar�n içine vesvese veren �eytan Adem ve e�ini 

sapt�rm��, bu ikisi, her iki a�ac�n meyvesinden tatm��lar. Tevrat’a göre ise insan ilk 

günah�n�n hem ard�ndan Aden bahçesinden kovulmu�tur. Allah (cennetin) do�u 

taraf�ndan, hayat a�ac�na giden yolu korumak için, melekler görevlendirmi� ve her 

tarafa dönen alevli bir k�l�ç koymu�tur. 

- Adem’in itaatsizli�i sebebiyle Tevrat’a göre yeryüzü lanetlenmi�tir. Ancak 

Kur’an yeryüzünün insan için ikamet yeri ve geçim kayna�� oldu�unu, bu yüzden de 

insan�n Allah’a �ükretmesi gerekti�ini vurguluyor “Andolsun sizi yeryüzünde 

yerle�tirdik ve orada size geçimlikler verdik. Öyle iken pek az �ükrediyorsun.” 

Araf/10.148 

c) �ncil’deki Anlat�m �ekli 

H�ristiyanl�kta da ilahi arzu ve iradeye muhalefet günah olarak tan�mlan�r ve 

sadece fiillerde görülür149. 

Hz. Adem ve Havva’n�n Tanr�’ya ba� kald�rmas�yla insan, Tanr�’n�n 

buyruklar�n� yerine getiremez oldu. Bu durum “günah”olarak tan�mlan�r. Günahl� 

benli�imizden kaynaklanan ve Tanr�’n�n iste�ine ayk�r� olan dü�ünceler, sözler ve 

davran��lar demektir150. 

H�ristiyanl�ktaki günah tan�m� yukar�daki gibidir. Dikkat edilirse “günahl� 

benlik” kavram� geçmektedir. Burada anlat�lan “asl� suç” kavram�d�r. Bu da ilk 

günah’�n bir sonucudur. 

Allah, Adem’i yeryüzünde yaratt�ktan sonra, cennete koymu�, oradaki ya�ant�s� 

ile ilgili baz� tavsiyelerde bulunmu�, cennet ortas�nda bulunan “iyilik ve kötülü�ü 

bilme” a�ac�ndan yememesini kendisine bildirmi�tir. Bu emir, H�ristiyan literatüründe, 

                                                 
148 Hallefullah, M. Ahmed, a.g.e., s. 218-219, bkz. 
149 �ncil, Yeni Ya�am Yay., �stanbul, 2000, Matta 7/21; K�l�ç, a.g.e., s. 88-90. 
150 �ncil, s. 587. 
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Allah’�n Adem ile ahidle�mesi (sözle�mesi) olarak terminolojik bir anlam kazanm��t�r. 

Adem, cennette yap�lan ahde uyup uymamakla imtihan edilmi�tir. 

Allah cennette Adem’e irade ve seçme hürriyeti vermi�tir. Baz� d�� tesirlerin 

Adem’in iradesini etkilemesi muhtemel olmakla birlikte, bu durum onun yasak 

meyveden kendi iradesiyle yedi�i gerçe�ini de�i�tirmemi�tir. Nitekim Adem kendi 

karar�yla bu yasak meyveden yemi�tir151. 

Adem’in i�ledi�i suçun sebepleri konusunda çe�itli görü�ler ileri sürülmü�tür. 

Bunlardan ba�l�calar� �unlard�r; 

a) Havva: Kilise Babalar� ve ilahiyatç�lar; Havva kar��s�nda zafiyet içinde 

bulunan Adem’in onun tesirinde kalarak günah i�ledi�i konusunda birle�mi�lerdir. 

b) Gurur: St. Augustin, Adem ve Havva’daki ilk hareketi çok gizli bir �ey, 

yoldan ç�kar�c�n�n sözleriyle geli�mi� bir gurur hissi oldu�unu söylemi�tir. Buna Dr. 

Angeliaqe itirazda bulunarak �öyle demi�tir: “E�er ferdin kendisinde daha önceden bir 

gurur olmasayd�, yoldan ç�kar�c� (�eytan) ona bir �ey yapamazd�.” Bununla suçun iradi 

oldu�unu, y�lan�n fonksiyonu bulunmad���n� belirtmek istemi�tir. 

c) Allah’a benzeme arzusu: Adem yoldan ç�kar�c�dan çok, kendi arzusu ile bu 

günah� i�lemi�tir. Allah’�n Adem ve Havva’y� adalet ve azizlik üzere yaratt���n� öne 

süren Kilise Babalar�, ilk andan itibaren, bedenini ruhun emrine girdi�ine i�aret 

etmektedir. �nsan iyilik ve kötülü�ü bilmede Allah gibi olma arzusundan dolay�, ondaki 

nefis bu yasa��n çi�nenmesine sebep olmu�tur. 

d) Kader: Baz� H�ristiyan dü�ünürler konuya, kaderci bir aç�dan bakmaktad�rlar. 

Bunlara göre ilk insan�n günah i�leme hürriyeti yoktur. Nitekim zaman� gelince bu 

günah i�lenmi�tir.  

Yukar�da vermeye çal��t���m�z bütün bu görü�ler, Adem’in cennette i�ledi�i 

suçun maddi izah�n� yapmak amac�yla, H�ristiyanlar taraf�ndan ileri sürülmü�tür. Ancak 

bunlar�n gerçe�i ifade edip etmedi�ini tart���l�r niteliklerdir152. 

Kitab-� Mukaddes’ten edinilen bilgiye göre, Adem kendisine konan yasa�� 

çi�nedikten sonra, iyiyi ve kötüyü bilmekte Allah gibi olmu�tur. Buna mukabil Allah, 

                                                 
151 Erdem, Mustafa, a.g.e., s. 76-77. 
152 Erdem, Mustafa, a.g.e., s. 77-79. 
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ebediyyen ya�amas�n� engellemek için onu, hayat a�ac�ndan almas�n diye, Aden 

cennetinden ç�kararak yeryüzüne göndermi�tir153. Ayr�ca Adem yasak a�açtan yemek 

suretiyle, Allah ile aras�nda olan anla�may� çi�nemi�, kar��l���nda, ölüme mahkum 

edilmi�tir. Kitab-� Mukaddes’te ölüm, suçun kar��l���, va’d edilen hayat�n tersi, Allah’�n 

r�zas�n�n kesilmesi ve ruhi hayat�n hüsrana u�ramas� olarak anla��lm��t�r154. 

Adem i�ledi�i hatan�n sonucunda; dünyan�n s�k�nt�s�n� ve hayat�n çilesini 

görmü�tür. Allah’�n emirlerine itaatsizlik halinde neler olabilece�ini farketmi�tir. 

�eytan�n kendisine dü�man oldu�unu ve daima zarar�na çal��t���n� anlam��t�r. 

Adem’in yarat�l�� ve dü�ü� hikayeleri Tevrat’ta anlat�ld��� halde, dünyaya 

gönderilmenin d���nda bir cezaya çarpt�r�lmad��� ve bu hatas�ndan dolay� onun 

nesebinden gelenlere onun bu suçunun geçti�ine rastlanmamaktad�r. Ayr�ca, Adem’in 

dünya hayat�nda hatas�n� anlad���ndan, iman�n� kaybetmedi�inden, suçluluk psikolojisi 

içinde bulundu�undan bahsedilmi�tir. 

Tüm bunlara ra�men, H�ristiyanl�k “kurtulu�” üzerine kurulmaya 

çal���lmas�ndan ve gerçek kurtar�c�n�n �sa olarak gösterilmesinden dolay�155 “Asli suç” 

problemi meydana ç�km��t�r. 

Ba�lang�çta Pavlus taraf�ndan ortaya at�lan ve Yeni Ahit’te cümleler halinde 

kalan bu doktrin M.S. 5. as�rda St. Augustin taraf�ndan sistematize edilmi�tir. Bu 

doktrine göre Adem, Allah’�n yeryüzünde yaratt��� ilk insand�r. Allah onu tüm 

insanl���n atas� olarak cennete koymu�, o da ilk suçunu i�lemi�tir. Bundan sonra suç, 

miras yoluyla, bütün insanl��a geçmi�tir. H�ristiyan literatüründe de Adem taraf�ndan 

cennette i�lenen suça “Asli Suç” denmektedir156. 

Yeni Ahit’te “Asli Suç” ile ilgili özel bir rivayet bulunmamaktad�r. Ancak 

Pavlus’un Romal�lara yazd��� mektuplarda insan�n i�ledi�i suça, Yeni Ahid’in baz� 

yerlerinde de alemin suçuna temas edilmektedir. “Günah bir insan yoluyla, ölümde 

günah yoluyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yay�ld�. Çünkü hepsi günah 

i�ledi. Kutsal yasadan önce de dünyada günah vard�; ama yasa olmay�nca günah�n 

hesab� tutulmaz. Oysa Adem’den Musa’ya kadar ölüm, gelecek ki�inin örne�i olan 

                                                 
153 Bkz. Kitab-� Mukaddes, Tekvin III/22-23. 
154 Erdem, Mustafa, a.g.e., s. 80. 
155 Bkz. �ncil, Matta I/21; Timoteyus I/15. 
156 Erdem, Mustafa, a.g.e., s. 88. 
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Adem’in suçuna benzer bir günah i�lememi� olanlara da egemendi. Ama Tanr�’n�n 

arma�an� Adem’in suçu gibi de�ildir. Çünkü birinin suçuyla birçoklar� öldüyse, 

Tanr�’n�n lütfu ve tek bir adam�n, yani �sa Mesih’in lütfuyla verilen ba��� birçoklar� 

yarar�na daha da ço�ald�. Tanr�’n�n ba���� o tek adam�n günah�n�n sonucu gibi de�ildir. 

Tek bir suçtan sonra verilen arma�an aklanmay� sa�lad�. Çünkü e�er ölüm tek bir 

adam�n suçu yüzünden o tek adam arac�l���yla egemenlik sürdüyse, Tanr�’n�n bol 

lütfunu ve aklanma ba����n� alanlar�n bir tek adam, yani �sa Mesih sayesinde ya�amda 

egemenlik sürecekleri çok daha kesindir. ��te, tek bir suç bütün insanlar�n 

mahkumiyetine yol açt��� gibi, bir do�ruluk eylemi de bütün insanlara ya�am veren 

aklanmay� sa�lad�. Bir adam�n söz dinlemezli�i yüzünden birço�u günahkar k�l�nd��� 

gibi, yine bir adam�n söz dinlemesiyle birço�u do�ru k�l�nacakt�r.”157 “O halde ne 

diyelim? Kutsal yasa günah m� oldu? Kesinlikle hay�r! Ama yasa olmasayd�, günah�n ne 

oldu�unu bilmeyecektim. Ama günah bu buyru�un verdi�i f�rsatla içimde aç gözlülü�ü 

üretti. Kutsal yasa olmad�kça günah ölüdür… Çünkü günah, buyru�un verdi�i f�rsatla 

beni aldatt�, buyruk arac�l���yla beni öldürdü. ��te böyle, yasa gerçekten kutsald�r. 

Buyruk da kutsal, do�ru ve iyidir… Yasa’n�n ruhsal oldu�unu biliriz. Ben ise 

bedenselim, günaha köle gibi sat�lm���m. Ne yapt���m� anlam�yorum. Çünkü istedi�im 

�eyi yapm�yorum; nefret etti�im ne ise, onu yap�yorum. Ama istemedi�im �eyi 

yaparsam, Yasa’n�n iyi oldu�unu kabul etmi� olurum. O halde bunu ben de�il içinde 

ya�ayan günah yap�yor. Bundan �u kural� ç�kar�yorum: ben iyi olan� yapmak isterken 

içimde hep kötülük vard�r… Ne zavall� insan�m! Ölüme götüren bu bedenden beni kim 

kurtaracak? Rabbimiz �sa Mesih arac�l���yla Tanr�’ya �ükürler olsun! ��te ben akl�mla 

Tanr�’n�n yasas�na, ama do�al benli�imle günah�n yasas�na kulluk ediyorum.”158 

Bunlardan insan�n i�ledi�i suça temas eden birinci grup cümlelerde; bu dünyaya 

suçun Adem yoluyla geldi�ine i�aret edilmekte, nimet ve kurtulu�un insanl��a �sa 

vas�tas�yla verildi�ine dikkat çekilmektedir. Adem’in suçu olarak nitelenen ikinci grup 

cümlelerde ise, suçlu insanlar�n durumlar�ndan ve suçun insan üzerindeki etkilerinden 

bahsedilmektedir. 

Pavlus’a göre Tevrat’�n gayesi, bir aynada suretin aksi gibi, insana günahkar 

tabiat�n� göstermekti. Ölümün sebebi ise günah idi ve Pavlus, günah�n kayna��n� 

                                                 
157 Bkz. �ncil, Romal�lara V/12-19. 
158 Bkz. �ncil, Romal�lara VII/7-25. 
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insanl���n babas� Hz. Adem’in itaatsizli�ine kadar geri götürüyordu. Bu asli suç inanc�, 

sadece Pavlus’un de�il, birçok Yahudi din bilgininin de görü�lerinden biriydi. Ancak bu 

görü�, H�ristiyanlar kadar Yahudilerin aras�nda taraftar bulamam��t�. Pavlus’a göre, 

bütün insanlar günahkard�r. Pavlus “asli suç” görü�ünü bu noktadan ba�latm��t�r. Ona 

göre her do�an, Adem’in yedi�i yasak meyvenin suçuyla dünyaya gelmektedir. Bu suç 

onlar�n yapt�klar� kötü �eylerden de�il, kirli ve günahkar tabiatlar�ndand�r. Ancak �sa, 

insanlar�n tabiat�ndaki bu kötülü�e çare bulmu�tur. �sa’n�n ölümü tüm insanl���n günah� 

için kefaret olmak üzere, kendini kurban etmedir. �sa’n�n yeniden dirili�i de, bu 

kefaretin, ölüm ve günah üzerindeki zaferinin delilidir. Adem ve �sa insanl���n iki 

temsilcisidir. Biri insanl��a günah� getirmi�; öteki bu günah� giderecek yolu 

bah�etmi�tir. Bu yol vaftizdir. Ki�i, vaftizde, �sa’n�n ölüm ve yeniden dirili�iyle kendini 

bütünle�tirerek kurtulabilecektir159. 

H�ristiyanlar Adem’i ilk insan ve insanl���n temsilcisi olarak kabul ederken, 

onun ilk günah� neticesinde tüm insanl��� da asli suça mahkum etmi�lerdir160. Pavlus da 

Efeslilere yazd��� mektupta bunu �öyle dile getirmi�tir. “Bir zamanlar hepimiz böyle 

insanlar�n aras�nda, do�al benli�in ve akl�n isteklerini yerine getirerek benli�imizin 

tutkular�na göre ya��yorduk. Ötekiler gibi do�al olarak gazap çocuklar�yd�k (Tanr�’n�n 

öfkesine u�rayanlar).”161 

H�ristiyan teolojisinde, tüm insanl� için do�urdu�u menfi sonuçlara ramen Adem 

ve Havva taraf�ndan i�lenen günah�n bir vasf� vard�r ki, Felix Culpa; Mesud suç! Asli 

günah, çok büyük bir a�k� f��k�rtm��t�r; bu a�k, �sa’n�n insanl��a olan a�k�d�r. Bunun 

vas�tas�yla insanl�k �sa taraf�ndan kurtulu�a erdirilmi�tir. Yani bunu �öyle ifade 

edebiliriz. Ali günah, Kurtar�c� �sa’n�n do�a bilmesi, hayata filizlenip, günah�n ve 

ölümün hakimiyetine son verebilmesi için tohumun toprakta çürümesidir. Bir kötülük 

bazen bir iyili�e sebep olabilir ve de onsuz iyili�e ula��lamaz. Bunun gibi kötü olan ilk 

günah, �sa’n�n gelmesi ve kan�yla insanl���n günah�n� temizlemesi gibi büyük bir iyili�e 

geçit olmu�tur. Bu yüzden asli günah mesud suçtur162. 

 

                                                 
159 Tümer, Günay – Küçük, Abdurrahman, a.g.e., s. 263. 
160 K�l�ç, a.g.e., s. 93-96 bkz. 
161 Bkz. �ncil, Efesliler II/3. 
162 K�l�ç, a.g.e., s. 97. 
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�sa, insan�n günahtan kurtulmas� için baz� tavsiyelerde bulunurken163, Pavlus da 

herkesin yapt���n�n kar��l���n� görece�ini söylemi�tir164. 

H�ristiyanlar, Kitab-� Mukaddes’in çe�itli yerlerinde çe�itli vesilelerle dile 

getirilen �u üç esas�, “Asli Suçun” sonucu olarak kabul etmi�lerdir. 

a. �nsanl�k kesin surette suçludur ve ebedi helake müstahakt�r. 

b. Suçlulardan herhangi birini, bu ebedi cehennem azab�ndan ancak bir �efaatçi 

kurtarabilir. 

c. �efaatçi, tam bir ilah ve tam bir insan olmas� gerekir165. 

H�ristiyanlar bundan hareketle insanl���n kurtar�c�s�n� aramaya ba�lam��lard�r. 

Bu kurtar�c� onlara göre Allah’�n adalet, rahmet ve muhabbet s�fatlar�n� bünyesinde 

toplayan, insanlar gibi ya�ayan, Allah’�n insan �eklini alan “biricik o�lu” �sa’d�r166. �sa 

gerek kendinde toplanan s�fatlar, gerekse Allah ile olan yak�n ili�kisi sebebiyle, 

insano�luna �efaatçi olabilecek vas�flara sahipti167. 

Adem günah’�n sebebi, insanlar “Asli suçun” kurban� ve �sa’da tek kurtar�c� 

olarak görülmü�tür. 

Perviz H�ristiyanl�ktaki asli günah inanc�n� Hinduizmdeki ruh göçü doktrinine 

k�yaslar168. 

H�ristiyanlara göre Adem’in günah� �u önemli sonuçlar� do�urmu�tur; 

- Ölümsüzlü�ü kaybetme ve ölümün cihan�ümüllü�ü 

- Dünyevi arzular ve kötülü�e meylin güdümünde, günah�n dünyadaki 

hükümranl���. 

- Lanetlemeler (Topra��n bereketsizli�i, hayvanat ve cemadat�n ba�kald�rmas�, 

bütün insan neslinin sefaleti). 

- Akl�n ayd�nl���n� kaybetmesi: “Sükûttan önce Allah’�n uzuv ve semavi �eylerin 

yan�lmaz habercisi olan ak�l, günahla karard�, dahili ���k karanl�k haline geldi169. 

                                                 
163 Bkz. �ncil, Luka X/25-28. 
164 Bkz. �ncil, Romal�lara II/6. 
165 Erdem, Mustafa, a.g.e., s. 91. 
166 Bkz. �ncil, Matta I/21; I Timoteyus I/15. 
167 Bkz. �ncil, Yuhanna III/16-17; Romal�lara III/23-26; I Korintoslulara XV/3. 
168 Baljan, J.M.S., a.g.e., s.107. 
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Bu doktrin kendi içinde tutars�z ve çeli�kilerle doludur. Bir taraftan insanl�k 

kendilerinin i�lemedi�i bir suçun kurban� olarak görülürken, di�er taraftan herkesin 

kendi i�ledi�inin kar��l���n� görece�ini söylemektedir170. Bu noktadan “Asli suç” 

doktrinini ilmi ve dini bir hakikat olarak kabul etmek mümkün de�ildir. 

�slam’da, Yahudilikte ve H�ristiyanl�kta Hz. Adem, insanl���n atas� ve ilk 

günah�, i�leyen ki�i olarak kabul edilmektedir. �slam ve Yahudilik bu günah� Hz. 

Adem’in Havva vas�tas�yla i�ledi�ini ve bir hata oldu�unu, bu hatan�n sonuçlar�n�n da 

Adem ve Havva’y� ilgilendirdi�ini kabul ederler. Yine iki dine göre kimse ba�kas�n�n 

günah� yüzünden sorumlu tutulamazken H�ristiyanlar bunu tüm insanl��a mal 

etmi�lerdir. H�ristiyanlar Adem’in suçunun tüm insanl��� etkiledi�ini ve bunun da 

�sa’n�n �efaatiyle affedilebilece�ini öne sürmü�lerdir. Bu yüzden her do�an günahkar 

oldu�u için vaftiz töreniyle bu günah�ndan daha bebekken kurtar�lmaya çal���l�r.  

�ncil’de cennet kavram� Dizle ve F�rat’la çevrelenen bir kara parças� olarak 

geçer. Bu �ekilde �ncil’deki Adem k�ssas� Allah’�n arz�ndaki somut bir insan ferdi 

üzerinde durur ve genel insan tabiat�n�n bir de�erlendirmesini vermez. Bu k�ssan�n 

Kur’an’da anlat�l�� tarz�n�n özelli�i bir yer ve isimden bahsetmemi� olmas�d�r, bununla 

k�ssa daha derin bir anlam ortaya koymaktad�r. Yani Kur’an k�ssas� tarihi de�il, ahlaki 

bir manayla birlikte mecazi olarak kullan�l�r.  

Yasak a�aç, iyi ve kötünün bilgisi insanl���n özel statüsünün geçek temelidir. 

�nsan� bilgisiz k�lmak, onu geçek insanl�k mertebesine ç�kmas�na engel olmakla ayn� 

�eydir. K. A. Hamid der ki; “Adem’in kar�s�n�n ya�ad��� cennet masumiyet cennetiydi. 

Bu ikilinin yasak a�açtan yemesi bu masumiyet durumunu sona erdirdi.” Muhammed 

�kbal de �unu iddia ede: “Eski Ahit Adem’in itaatsizli�i sebebiyle yeryüzünü lanetler” 

halbuki Kur’an bu dü�ü� hikayesini “insan ve gücüne sahip özgür bir ben bilincine sahip 

olmak mertebesine yükseli�ini göstermek için anlat�r.” 

Havva’n�n yarat�l���nda ise Tevrat’ta kad�n �errin sebebi olarak damgalanm��t�r. 

Sonuçta H�ristiyanlar�n gözünde kad�n lanetli bir varl�k olarak kabul edildi ve MS. VI 

yy. kadar bir ruh ta��y�p ta��mad��� sorusu en ciddi haliyle tart���ld�171. 

                                                                                                                                               
169 K�l�ç, a.g.e., s. 101. 
170 Bkz. �ncil, Romal�lara II/6. 
171 Baljaon, J.M.S., a.g.e., s. 108, bkz. 
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Üç dinin de ortak görü�ü ilk günah�n Adem taraf�ndan i�lendi�idir. Ancak 

H�ristiyanlar bunu bir “Asli Suç” doktrini haline getirerek kendilerine kurtar�c� olarak 

�sa Mesih’i seçmi�lerdir. Aklen, mant�ken tüm insanlar�n ilk atalar�n�n i�ledi�i suç 

yüzünden günahkar kabul edilmesi de bugün ilmin, fennin ve teknolojinin doru�undaki 

insano�lunun s�n�rlar�n� zorlar niteliktedir. Modern hukuk dahi kimseyi ana-babas�n�n 

suçundan dolay� cezaland�ramazken, H�ristiyanlar�n tüm insanl��� günahkar say�p buna 

ilahi dini bir boyut kazand�rmalar� kabul edilebilir bir nitelik de�ildir. 

C) NUH KISSASI 

a) Kur’an-� Kerim’deki Anlat�m �ekli  

Nuh k�ssas�n� anlayabilmek için onun ya�ad��� toplum neseb, hakk�nda bilgi 

sahibi olmak meseleyi daha iyi analiz etmemize katk� sa�layacakt�r. 

Hz. Nuh do�ru yoldan sapm��, bir toplulukta Kûfe civar�nda ya�ayan saf ve 

temiz kalmay� ba�arm�� bir kavme mensuptu. Hz. Nuh, �dris Aleyhisselam’�n soyundan 

geliyordu. Kendisine kadar, s�ras�yla �dris, Mettu�elah, Lamek, Nuh zincirinde tevhid 

inanc�ndan ç�km�� hiç kimse yoktu. Babas� Lamek ölüm dö�e�inde iken o�lu Nuh’u ve 

onun o�ullar� olan Ham, Sam, Yasef’i ve onlar�n e�lerini ça��r�p �öyle nasihat eder: 

“Adem ve Havva’y� yaratan, sonra ikisinden çocuklar�n� ço�altan Allah’tan 

dilerim ki, sizi �u kötü kad�n hastal���ndan korusun. Çocuklar�n�z�, yeryüzünü 

dolduracak kadar ço�alts�n. Size atam�z Adem’in, bereketini versin o�ullar�n�za 

hükümdarl�k nasip etsin. Ey Nuh! �urac�kta bizden ba�ka kimse kalmam��t�r. Sak�n 

bundan korkup �u günahkar kavmin ard�na dü�me. Öldü�üm zaman beni Kenz 

ma�aras�na koy!” 

Lamek o�lu Nuh’a tufan� ve gemiyi haber verip tavsiyede de bulunduktan sonra 

vefat etmi�tir. Nuh ve o�ullar� vasiyete uygun olarak babas�n� defnetmi�lerdir172. 

Nuh’a Allah taraf�ndan peygamberlik verildi.  

“Gerçekten biz vaktiyle, Nuh’u kendi halk�na gönderdik, �unu ilan etsin diye: 

Bilesiniz ki ben sizi aç�kça uyarmaya geldim. Allah’tan ba�kas�na ibadet etmeyin. 

                                                 
172 Atasoy, �hsan, a.g.e., s. 122. 
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Do�rusu, bu gidi�le, ben sizin can�n�z� yakacak, gayet ac� bir günün azab�na 

u�raman�zdan endi�e ederim173. 

Hz. Nuh’a Allah taraf�ndan peygamberlik verildi ve Vedd, Süva, Ye�us, Yeuk 

ve Nesr diye an�lan putlar vard�. Ye�us ve Yeuk putlar� salih be� insandan ikisinin 

ismidir (Kur’an-� Kerim, Nuh, 1/3). Bu insanlar Allah’�n emirlerine çok ba�l�yd�lar. 

Bunlar ölünce halk çok üzüldü. Salih insanlar� daima hat�rlamak için çe�itli ta�lar 

diktiler. Belli bir zaman geçtikten sonra yeni nesil bu ta�lara tapmaya ba�lad�. Daha 

sonar bu salih insanlara özel �ekiller vererek tapmaya ba�lad�lar. ��te Nuh kavmi de bu 

putlara tap�yordu174. Nuh putlara tapan kavmini ikaza ve bu �ekilde devam ederse 

ba�lar�na gelecek azab� haber vermeye ba�lad�. 

Hz. Nuh’a ikinci Adem denir. Hz. Adem’den bin y�l sonra gelmi�tir. Kur’an-� 

Kerim’de zikredilen Ulu’l-Azm peygamberlerinden ilkidir175. “Bir vakit, biz 

peygamberlerden, kuvvetli bir söz alm��t�k: Senden Nuh’dan, �brahim’den, Musa’dan ve 

Meryem’in o�lu �sa’dan.”176 

Hz. Nuh ile ilgili Kur’an-� Kerim’de ba�l� ba��na bir süre vard�r. Nuh süresinde 

ba��ndan sonuna kadar Hz. Nuh’un k�ssas� anlat�l�r. Mekki bir suredir. Bu surenin 

durumu da Mekke’de inen ve akaid esaslar� ile iman temellerinin tespitine önem veren 

di�er sureler gibidir. Bu surede, Allah’�n davetinden sap�p uzakla�an milletler 

hakk�ndaki Yüce Allah’�n kanunu; çe�itli as�r ve zamanlarda, peygamberler ile 

suçlular�n sonu aç�klanm��t�r. 

Hz. Nuh, peygamber olduktan sonra, iyice bozulmu� cemiyet hayat�n�n kar��s�na 

birden ç�kmad�. Onlar� önce durumlar�na en uygun tebli� �ekli olan tek tek ve gizliden 

gizliye davete ba�lam��t�177. 

Giderek davetini geni�leten Hz. Nuh, onlar� kötü yoldan dönmedikleri takdirde 

ba�lar�na gelecek büyük bir azapla korkuttu. Onlar Hz. Nuh’u dinlememek için 

kulaklar�n� parmaklar�yla t�kad�lar. Yüzünü görmemek için de elbiselerini ba�lar�na 

                                                 
173 Bkz. Kur’an-� Kerim, Hud 11/25. 
174 Macit, Nadim, Kur’an ve Hadisine Göre �irk ve Mü�rik Toplum, Damla Yay., Konya, 1992, s. 
105. 
175 Gölcük, �erafeddin – Toprak, Süleyman, Kelam, Tekin Kitapevi, Konya, 1998, s. 366; Atasoy, �hsan, 
a.g.e., s. 122. 
176 Bkz. Kur’an-� Kermi, Ahzab 33/7. 
177 Bkz. Kur’an-� Kerim, Nuh 71/8-9. 
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geçirdiler. “Her ne zaman, onlar� ba���laman için ça��rd�ysam, onlar parmaklar�yla 

kulaklar�n� t�kad�lar. Esvaplar�yla örtündüler, direttiler ve çok kibirlendiler.”178 Hatta 

Hz. Nuh’u rencide edecek a��r sözler ve hakaretler ettiler. Baz�lar� da daha ileri giderek 

i�i kaba kuvvete döktüler. “Kendilerinden önce Nuh kavmi de peygamberi yalanc� sayd� 

ve “Bu bir deli!” dediler. Onu incittiler, tebli�ini engellediler.”179 

Hz. Nuh, davas�n� giderek aç��a ç�kard�. Putperest kavim, inad�nda devam etti. 

Fakat Hz. Nuh, Rabbine verdi�i ahde sadakat göstererek bütün me�akkatlere gö�üs 

geriyor ve “Ey halk�m! dedi. Yaln�z Allah’a ibadet edin. Ondan ba�ka Tanr�n�z yoktur. 

Bunu yapmazsan�z, korkar�m ki müthi� bir günün azab� tepenize inecektir”180 diyerek de 

tebli�ine devam ediyordu. Buna ra�men halk� onun apaç�k bir sap�kl�k içinde oldu�unu 

söylüyorlard�181. 

Halk� ona inanmama gerekçelerini de dile getirmeyi ihmal etmiyordu. Onunda 

kendileri gibi bir insan oldu�unu, ona inanan ki�ilerin de toplumun en dü�ük kimseleri 

oldu�unu ileri sürüyor onu yalanc�l�kla suçluyorlard�182. 

Hz. Nuh’a yap�lan bu itirazlar�n alt�nda yatan bir ba�ka endi�eleri daha vard� ki o 

da Hz. Nuh’un peygamber oldu�unu kabul ederlerse ellerindeki mal ve serveti onun ele 

geçirmesiydi. Hz. Nuh bu endi�elerini farkederek �öyle hitap eder. “Hem ey halk�m! Bu 

tebli�imden ötürü sizden maddi bir kar��l�k istiyor de�ilim. Benim mükafat�m� verecek 

olan yaln�z Allah Teala’d�r. Ben o iman edecekleri kovacak da de�ilim.”183 

Bu sözler kavmin ileri gelenlerini iyice k�zd�rd� ve nihayet onu tehdit ettiler 

“Nuh! Bizi dinle! dediler, e�er bu davadan vazgeçmezsen, mutlaka ta�a 

tutulacaks�n!”184 

Nuh kavminin, gerek Hz. Nuh gerekse ona inananlara yapt�klar� eziyet ve 

i�kenceler üzerine, Allah k�rk sene müddetle ya�murlar� kesti. Bütün mallar� ve 

hayvanlar� helak oldu. Ba� ve bahçeleri kurudu, kad�nlar� do�um yapamaz hale geldi. 

Eskiden Hz. Nuh’la alay edenler, bu sefer kendisine müracaat edip bir kurtulu� çaresi 

                                                 
178 Bkz. Kur’an-� Kerim, Nuh 71/7. 
179 Bkz. Kur’an-� Kerim, Kamer 54/9. 
180 Bkz. Kur’an-� Kerim, A’raf 7/59. 
181 Bkz. Kur’an-� Kerim, A’raf 7/60. 
182 Bkz. Kur’an-� Kerim, Hud 11/27. 
183 Bkz. Kur’an-� Kerim, Hud 11/29; �uara 26/109-115’e bkz. 
184 Bkz. Kur’an-� Kerim, �uara 16/116. 
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istediler, arad�lar185. Hz. Nuh onlara �u cevab� verdi “Dedim ki onlara Rabbinizden 

ma�firet dileyiniz. Zira O Gafur’dur. Ma�firet dileyin ki üzerinize bol bol ya�mur 

indirsin. Size mal ve evlat ihsan buyursun, size bahçeler, �rmaklar, su kanallar� nasib 

etsin.”186 

Hz. Nuh af dilemekle bu nimetler aras�nda ba�lant� kurmu�tu. Kur’an’da pek 

çok yerde kalblerin düzelmesi ve Allah’�n hidayeti do�rultusunda hareket etmekle, 

r�z�klar�n kolayla�mas� ve bollu�un yayg�nla�mas� aras�nda ba�lant� kuruldu�u görülür.  

“E�er o memleketlerin halk�, iman edip Allah’tan korksalard� yerden ve gökten 

onlara bereket kap�lar� açard�k. Fakat onlar yalanlad�lar. Bunun üzerine biz de onlar� 

yapt�klar�ndan dolay� azab�m�zla yakalad�k.”187 Kur’an’�n bir çok yerde aç�klad��� bu 

kural, Allah’�n vaadi ve hayat nizam� gibi unsurlara dayanan do�ru ve sa�l�kl� bir 

kurald�r. Bu kuralda sözü edilenler, fertler de�il milletlerdir188. 

Hz. Nuh, yine putlardan vazgeçmelerini, kendilerini yoktan var eden bir Allah’a 

iman etmelerini, O Rab ki, yerleri ve gökleri ve her ikisi aras�ndaki bütün varl�klar� 

yarat�p insano�lunun emrine sundu�unu, ay’� bir kandil, güne�i bir lamba ve soba 

yaparak onlara hizmet ettiren oldu�unu telkin etti. Hz. Nuh tüm bu edebi ve güzel 

konu�malar�n�n ard�ndan kavminin yola gelece�ine inan�yordu. Ne yaz�k ki kavim yine 

yola gelmedi ve aç�kça meydan okumaya ba�lad�lar: 

“Ey Nuh! dediler. Bizimle mücadele ettin, bu mücadelende de hayli ileri gittin. 

Yeter art�k, e�er do�ru söyleyenlerden isen haydi bizi tehdit edip durdu�un o azab� getir 

de görelim! 

Nuh cevap verdi dedi ki: Onu dilerse ancak Allah getirir ve Onun elinden siz 

asla kaç�p kurtulamazs�n�z.”189 

Hz. Nuh kavmini 950 y�l hak yola davet etti. “Çok önce Biz Nuh’u halk�na resûl 

olarak gönderdik. O da aralar�nda bin y�ldan elli y�l eksik kald�. Neticede onlar 

zulümlerine devam ederken tufan onlar� bo�du.”190 950 y�ll�k bir çaba neticesinde 

kavim tüm tebli�lere olumsuz cevap verdi. Art�k onlar�n �slah�ndan tamamen ümidini 
                                                 
185 Atasoy, �hsan, a.g.e., s. 128. 
186 Bkz. Kur’an-� Kerim, Nuh 71/10-12. 
187 Bkz. Kur’an-� Kerim, A’raf 7/96; Ayr�ca Maide 5/65-66; Hud 11/2-3’e bkz. 
188 Kutub, Seyyid, Fizilâli’l-Kur’an, Emir Yay., C. XII, �stanbul, 1995, s. 42. 
189 Bkz. Kur’an-� Kerim, Hud, 11/32-33. 
190 Bkz. Kur’an-� Kerim, Ankebut 29/14. 
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kesti ve Rabbine �öyle dua etti: “Ya Rabbi, dedi, ben ma�lubum, art�k sen bana yard�m 

et.”191 

“Sak�n tanr�lar�n�zdan vazgeçmeyin, Vedd, Suva, Yegûs ve Nesri, bunlardan 

hiçbirini b�rakmay�n! Dediler. 

Böylece onlar birçok insan� �a��rtt�lar. Madem ki öyle yapt�lar. Sende bu 

zalimlerin �a�k�nl���n� art�r ya Rabbi! Has�l�, birçok suçlar� sebebiyle suda bo�uldular 

ve cehenneme t�k�ld�lar! Allah’a kar��, kendilerine yard�m edecek bir tek yard�mc� bile 

bulamad�lar. 

Nuh: Ya Rabbi, dedi yeryüzünde dola�an bir tek kafir bile b�rakma! 

Zira b�rak�rsan onlar Senin kullar�n�, Senin yolundan sapt�r�rlar ve sadece 

kendileri gibi kafir, ahlaks�z çocuklar dünyaya getirip yeti�tirirler. 

Ya Rabbi, beni, anam�, babam� ve evime mümin olarak girenleri, erkek ve kad�n 

olarak bütün müminleri affeyle. O zalimleri ise daha da beter eyle, daha da peri�an 

eyle.”192 

Nihayet Hz. Nuh 950 y�l gibi uzun bir ömür boyunca s�n�rs�z çaba harcam��, en 

güzel �ekilde sabretmi�, pek çok yolu deneyerek davetini insanlara ula�t�rmak istemi�ti. 

Ancak kalbleri isyan, inat ve zalimlikle dolu olan bu insanlar�n art�k hidayete lay�k 

olmad�klar�n� ve kurtulu�u hak etmediklerini anlam��t�. Bunun üzerine Allah Nuh’a 

�unu vahyetti: 

“Nuh’a �öyle vahyolundu ki: Art�k halk�ndan, daha önce iman etmi� olanlar 

d���nda, hiç kimse iman etmeyecek. Öyleyse o kâfirlerin yapt�klar�ndan dolay� 

kederlenme de, Bizim gözetimimiz alt�nda ve vahyimiz do�rultusunda, gemiyi yap ve o 

zalimler lehinde benden hiçbir ricada bulunma. Çünkü onlar suda bo�ulacaklard�r.”193 

Hz. Nuh, Allah’�n emri ile gemiyi in�a etmeye ba�lad�. Kendisine vahiy mele�i 

Cebrail yard�mc� oluyor geminin nas�l ve ne �ekilde yap�laca��n� tarif ediyordu. Ayr�ca 

ona iman eden müminlerde onu yaln�z b�rakm�yor, yard�m ediyordu194. 

                                                 
191 Bkz. Kur’an-� Kerim, Kamer 54/10. 
192 Bkz. Kur’an-� Kerim, Nuh 71/23-28. 
193 Bkz. Kur’an-� Kerim, Hud 11/36-37. 
194 Taberi, a.g.e., C. I, s. 139. 
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Bu arada art�k kendilerine tebli� yap�lmayan kafirler, geminin yap�ld��� yere 

gelerek Hz. Nuh’la alay ediyorlard�: Neler oluyor, Nuh meslek mi de�i�tirdin? 

Marangozluktan anlad���n� bilmiyorduk. Marangozlukta peygamberlikten daha 

ba�ar�l�s�n. Bu ve benzeri sözler pek çok kafir taraf�ndan tekrarlan�yordu. Yine nereden 

gelecek bu geminin suyu? Kovayla m� ta��yacaks�n? Denizin, gölün, hatta �rma��n 

bulunmad��� bir yerde gemi yapmaya kalk��an i�te böyle alaya al�n�r, diyorlard�195. 

Hz. Nuh ise onlara �öyle cevap verdi: 

“Nuh gemiyi yap�yor, halk�ndan ileri gelenler her ne zaman yan�ndan geçseler 

onunla alay ediyorlard�. Nuh da: Siz dedi. �imdi bizimle alay ediyorsan�z, elbet bizim 

de sizinle alay edece�imiz bir gün gelir. 

Art�k rüsvay edecek azab�n kime gelip çataca��n�, ayr�ca ahiretteki daimi azab�n 

da kimin üzerine inece�ini yak�nda görüp ö�renirsiniz.”196 

Hz. Nuh gemiyi iki y�lda bitirdi. Geminin uzunlu�u üç yüz kulaç, geni�li�i alt� 

kulaç, yüksekli�i de otuz kulaçt�. Gemi üç katl�yd�. Alt katta dört ayakl� hayvanlar, orta 

kat Ademo�ullar� içindi. Üst kat ise ku�lar içindi197. 

Kur’an-� Kerim’de �öyle buyrulur: 

“Nihayet emrimiz gelip de tennur kaynad��� zaman Nuh’a dedik ki: Her hayvan 

türünden erkekli di�ili iki�er e� ile haklar�nda helak hükmü verilmi� olanlar� hariç 

olmak üzere aileni bir de iman edenleri gemiye al. Zaten beraberinde iman eden pek az 

insan vard�.”198 

Bu ayette geçen tennur kelimesiyle ilgili çe�itli tefsirler yap�lm��t�r. Bu 

kelimenin sözlük anlam� ocak, f�r�n anlam�na gelir199. Tufan, suyu kaynatmaya ba�layan 

özel f�r�n�n, yani tennur’un feveran�yla ba�lad���n� ifade edenlere göre tennurdan önce 

gelen harfi tarif (elif-lam) tak�s�, f�r�n�n tufan� ba�latmak üzere modeli Allah taraf�ndan 

belirlenmi� özel bir f�r�n oldu�unu göstermektedir. Nitekim emir gelir gelmez tennur 

suyu kaynatmaya ba�lam��t�r200. 

                                                 
195 Kazanc�, A. Lütfi, a.g.e., C. I, s. 101-102; Taberi, a.g.e., C. I, s. 140. 
196 Bkz. Kur’an-� Kerim, 11/38-39. 
197 Taberi, a.g.e., C. I, s. 140; Atasoy, �hsan, a.g.e., s. 132. 
198 Bkz. Kur’an-� Kerim, Hud 11/40. 
199 Mutçal�, Serdar, Türkçe Arapça Sözlük, Da�arc�k Yay., �stanbul, s. 91. 
200 Mevdudi, Tefhimu’l-Kur’an, �nsan Yay., C. II, �stanbul, 1986, s. 369. 
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Seyyid Kutub’a göre tand�r�n kaynamas� içinde bulunan bir maddenin tutu�up 

f��k�rmas�yla veya volkanik bir patlama �eklinde meydana gelmi� olabilir. Bu f��k�rma 

Allah taraf�ndan Nuh’a gösterilen bir i�aret olabilece�i gibi, sadece Allah’�n emrine 

e�lik eden ve bu emrin suyun yerden f��k�rmas�, gökten de sellerin bo�almas� �eklinde 

uyguland���n� gösteren bir olayda olabilir201. 

Alimlere göre Allah bunu Nuh için bir alamet, kavmi için de bir helâk zaman� 

k�ld�. �bn Abbas �öyle der: Tennûr yeryüzüdür. Taberi �öyle der: Araplar yerin yüzüne 

Tennur’ul Ard derler. Ona göre de en uygun görü� Tennur, içinde ekmek pi�irilen tand�r 

oldu�udur. Çünkü Arap dilinde bilinen manas� budur. Allah’�n kelam�, en me�hur ve en 

çok kullan�lan manaya yorumlan�r202. Elmal�’ya göre de bundan maksat geminin buharl� 

oldu�u ve bir oca�� bulundu�udur203. 

Yayg�n olan görü�e göre tennur’dan kas�t f�r�nd�r. Su kaynamaya ba�lad���nda 

tufan’�n ba�layaca�� anla��lacakt�. Hz. Nuh bu ilahi i�areti ev halk�na ve kendisine 

inanan müminlere duyurdu ve bunun kaynamaya ba�lamas� halinde hemen gemiye 

binmelerini söyledi. Art�k beklenen azap yak�nd� iman edenler kurtulacak inkar edenler 

ise yok olacakt�r204. 

Hz. Nuh’un Vaile ismindeki kar�s� iman etmemi�ti. Bununla da kalmam��, Hz. 

Nuh’un s�rlar�n� gizlice mü�riklere haber veriyordu. Hatta Nuh’un yüzüne “deli” 

diyecek kadar da küstahla�m��t�205. Bu kad�n�n hali Kur’an-� Kerim’de �öyle dile 

getirilmi�tir: 

“Allah, kafirlere Nuh’un e�i ile Lût’un e�ini misal getirir. Her ikisi de iki iyi 

kulumuzun mahremi idiler. Ama inkar taraf�na giderek o nebi e�lerine h�yanet ettiler. 

Kocalar� da Allah’tan gelen cezadan e�lerini asla kurtaramad�lar. Onlara (ölürken 

veya k�yamet günü) haydi cehenneme girenlerle beraber sizde girin denilir.”206 

Gemiye binme vakti geldi�inde insanlar ve di�er canl�lar geminin etraf�nda 

toplanm��t�. �lahi emir gelip geminin harekete geçirilece�i zaman, önce her türden bir 

çift hayvan gemiye yüklendi. Sonra müminler 40 erkek 40 kad�n gemiye bindi. Hz. Nuh 

                                                 
201 Kutub, Seyyid, a.g.e., C. VI, s. 302. 
202 Sabuni, Muhammed Ali, Safvetü’t-Tefasir, Yeni �afak Yay., C. III, �stanbul, 1995, s. 91. 
203 Atasoy, �hsan, a.g.e., s. 132. 
204 Kazanc�, A. Lütfi, a.g.e., C. I, s. 103-104. 
205 Atasoy, �hsan, a.g.e., s. 133. 
206 Bkz. Kur’an-� Kerim, Tahrim 66/10. 
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o�ullar� Ham, Sam, Yafes ve bunlar�n e�leriyle bindi. Rivayete göre o gün Recep ay�n�n 

onuncu günüydü. Gemiye binenlerin say�s� seksen idi. K�rk gün k�rk gece gece-gündüz 

durmadan ya�mur ya�d�. Yerlerden sular kaynad�. Bütün dünya yüzünü sular kaplad�. 

Su k�rk kulaç yukar�ya ç�kt�. Gemi sularda yüzmeye ba�lad�207. 

Bu tufan hali Kur’an-� Kerim’de �öyle ifade edilir: 

“Biz de derhal, bo�alan bir su ile gö�ün kap�lar�n� açt�k. Yeri p�nar p�nar 

f��k�rtt�k. Öyle ki her iki su kütlesi, takdir edilen o i�in olmas� için birle�ti. Biz Nuh’u, 

levha halindeki tahtalar ve çivilerle yap�lm�� gemiye bindirdik.”208 

Herkes gemideki yerini alm��t� ve tufan da ba�lam��t�. Ancak Hz. Nuh’un o�lu 

Kenan, bir kö�ede duruyordu. Annesi gibi o da iman etmeyenlerdendi. 

“Nuh dedi ki ‘Binin gemiye, onun yüzüp gitmesi de durmas� da Allah’�n 

ad�ylad�r. Gerçekten Rabbim Gafur’dur. Rahmet ve ihsan� da pek boldur. 

Gemi onlar� da�lar� gibi dalgalar aras�ndan geçirirken, Nuh, biraz ötede olan 

o�luna: Evlad�m, gel sen de bizimle gemiye bin de kafirlerle beraber kalma! diye 

seslendi. O: Beni sudan koruyacak bir da�a s���n�r�m dedi. Nuh ise bugün Allah’�n 

helak emrinden koruyacak hiçbir kuvvet yoktur. Ancak O’nun merhamet etti�i kurtulur 

der demez, birden aralar�na dalga girdi ve o�lu bo�ulanlardan oldu.”209 Kenan’�n 

burada da�a s���nmas� 2005 y�l�nda Endonezya’da gerçekle�en Tusinami felaketini 

ça�r��t�r�yor. Orada da insanlar su felaketinden kurtulmak için da�lara s���n�yordu. 

Ancak onlar da Kenan gibi kurtulamad�. 

Bu s�rada �efkatli baba Nuh sesleniyor, ma�rur delikanl� o�lu, onun ça�r�s�na 

kulak asm�yor ve kuvvetli yüksek dalga, y�ld�r�m süratiyle bir anda sahneyi kesiyor 

burada dalgan�n, da�lar ve vadileri sarmas�ndan has�l olan korku ile baba-o�ul 

aras�ndaki korku yani canl� nefisteki korku ile tabiattaki korku birbiriyle mukayese 

edilmektedir. Cans�z tabiattaki korku ile insan ruhundaki korku birbirine denktir210. 

                                                 
207 Atasoy, �hsan, a.g.e., s. 132-133; Taberi, a.g.e., C. I, s. 140-141; Hurrem�ah, Bahauddisn, Kur’an 
Bilim, çev. Hasan Almas, �htar yay., �stanbul, 1998, s. 235-236. 
208 Bkz. Kur’an-� Kerim, Kamer 54/11-13. 
209 Bkz. Kur’an-� Kerim, Hud 11/41-43. 
210 Kutub, Seyyid, Kur’an’da Edebi Tasvir, Çev. Süleyman Ate�, Hilal yay., �stanbul, s. 71. 
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Buradan al�nabilecek belki de en önemli ders ki�inin kendi iradesiyle iman� 

seçmemesi halinde ister babas�, ister kocas� peygamber olsun, kendisine bir faydas� 

olmayacakt�r. Çünkü Allah kimsenin kalbine iman� zorla koymaz. 

Tufan �iddetlendikçe kafirler ne yapacaklar�n�, nereye gideceklerini bilemez 

oldular. �a�k�nl�k içinde da�lara do�ru kaç��t�lar. Tufan ihtimalini her halükarda göz 

önünde bulunduran kral da� ba�lar�na s���naklar yapt�rm�� ve içlerini yiyecekle 

doldurmu�tu. Kral s���na�a ko�maya ba�lad�. Ancak yine de kurtulamad� ve nihayet 

kafirlerin tamam� bo�ulup, helak oldu. Hz. Nuh’un gemisi yeryüzünün pek çok yerini 

dola�t�. Habe�, Rum ülkelerine ve Arz-� Mukaddes’e, Harem-i �erif’e gitti. Sonra 

Yemen taraflar�na do�ru ve nihayet dönüp Cudi da��na ula�t�211. 

“Kafirler bo�ulduktan sonra yerle gö�e” Ey yer suyunu yut ve sen ey gök 

suyunu tut! diye emir buyuruldu. Su çekildi, i� bitirildi ve gemi Cudi üzerinde yerle�ti ve 

“Kahrolsun o zalimler” denildi.”212 

Rivayete göre Hz. Nuh, Cudi da�� üzerinde bir ay kald�, sular çekildi�i ve yerler 

kurudu�u zaman, yan�ndakilerle birlikte Muharrem ay�n�n 10. günü da�dan indi. O gün 

gemi halk �ükür orucu tuttu. Yiyecek ve içeceklerden arta kalanlar�n hepsi bir araya 

getirilip yemek yap�ld�. Bu gelenek bugüne dek süregelmi�tir. Bugüne A�ure günü 

denildi213.  

Müminler kendi kurtulu�lar�na �ükrediyor, kafirlere va’d edilen cezan�n gelmi� 

oldu�unu da dü�ünerek imanlar�n� kuvvetlendiriyorlard�. Yine kurtulu�un ancak iman 

ile olaca��n� anlam��lard�. 

“Nuh Rabbine hitap edip Ya Rabbi, dedi, elbette bo�ulan o�lumda ailemdendi, 

öz evlad�md�. (Halbuki ben onlar� gemiye al�rken sen bana kurtulacaklar�n� 

müjdelemi�tin) Senin vâdin elbette hakt�r ve sen hakimlerin Hakimisin. 

Ey Nuh! O senin ailenden de�il. Çünkü o dürüst i� yapan, temiz bir insan 

de�ildi. O halde, hakk�nda kesin bilgin olmayan bir �eyi Benden isteme, cahilce bir 

davran��ta bulunmayas�n diye sana ö�üt veriyorum. 

                                                 
211 Atasoy, �hsan, a.g.e., s. 135-136; Taberi, a.g.e., C. I, s. 142-143. 
212 Bkz. Kur’an-� Kerim, Hud 11/44. 
213 Atasoy, �hsan, a.g.e., s. 136; Taberi, a.g.e., C. I, s. 145. 
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Ya Rabbi hakk�nda kesin bilgim olmayan �eyi istemekten Sana s���n�r�m. E�er 

beni affetmez, merhamet etmezsen, her�eyi kaybedenlerden olurum.”214 

Bu ayetlerde ise Hz. Nuh baba �efkatiyle son bir umutla evlad� için yalvar�yor ve 

Allah’�n onu ikaz� ile mahcup ve mahzun bir �ekilde Allah’tan af ve merhamet istiyor. 

Bu büyük tufandan sonra tüm insanlar helak oldu. Hz. Nuh ve müminler d���nda 

insan nesli, Hz. Nuh’un neslinden ço�al�p yeryüzüne da��lmaya ba�lad�. Bu yüzden ona 

insanl���n ikinci babas� denmi�tir. Kur’an-� Kerim’de bu gerçek �öyle ifade bulmu�tur. 

“Onu, ailesini ve yan�ndaki müminleri o müthi� felaketten kurtard�k. Hayatta 

kal�p payidar olmay� da onun soyuna has k�ld�k.”215 

Hz. Nuh’un tufandan sonra 350 y�l daha ya�ad��� rivayet edilir. Yine Ona çokça 

�ükretti�i için “Abd-u �ekur” dendi�i rivayet edilir. Bunu ise �sra suresi 3. ayetle 

destekler: “�unu bilin ki Nuh çok �ükreden bir kul idi.” Hz. Nuh 40 ya��nda peygamber 

olmu� ve 950 y�l ümmetini do�ru yola davet etmi�tir216. 

Hz. Nuh’un çok �ükreden bir kul oldu�u Kur’an’da da zikredilir217. Ayetler 

aras�ndaki uyuma dikkat çeken Bak�llani bu uyumun Kur’an’�n icaz �ekillerinden biri 

oldu�unu gösterme gayretindedir. Hz. Nuh’un ifadenin bir k�sm�n� di�er k�sm�yla 

irtibatland�racak tarzda çok �ükreden bir kul olarak nitelenmesini, bir tarafran ayet 

sonuna (�sra 1-9) uyumunu sa�lamak, di�er taraftan da Kur’an’�n ça�da�� olan 

�Srailo�ullar�na, Hz. Nuh’un yapt��� gibi �ükretmeleri gerekti�ini belirmek içindir. 

�srailolullar�n�n Hz. Nuh’un neslinden olmas�; �ükretme hususunda, onu takip etmelerini 

ve onun gibi davranmalar�n�, yine onun gibi Allah’tan ba�kas�n� dost edinmemelerini, 

tufan ba�kalar�n� helat etti�i s�rada Hz. Nuh’un onlar� gemiye al�p kurtarmas�n�n 

kendileri için çok büyük bir kurtulu� oldu�una inanmalar�n� gerektirir. Allah, onlar� 

i�ledikleri günah ve bozgunculuk sebebiyle hesaba çekti�ini ve cezaland�rd���n� 

bildirmi�; bunun ard�ndan da Allah’�n kendilerine ve nesilden geldikleri atalar� Hz. 

Nuh’a verdi�i nimetin de�erini dü�ünsünler ve bilsinler diye onlara iyilik ve azg�nl�kta 

a��r�ya gittiklerinde, Allah onlara yine azapla muamelede bulunmu�tur. Yani hz. Nuh’un 

zikredilmesi, Kur’an’�n ça�da�� olan �srailolullar�na, Allah’�n Hz. Nuh’la birlikte onlar� 

                                                 
214 Bkz. Kur’an-� Kerim, Hud 11/45-47. 
215 Bkz. Kur’an-� Kerim, Saffat 37/76-77. 
216 Atasoy, �hsan, a.g.e., s. 138; Taberi, a.g.e., C. I, s. 144. 
217 �sra, 17/1-9. 
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kurtard���nda kendilerine bah�etti�i nimetin bir hat�rlatmas� olarak kabul edilebilir. Bu 

yüzden, Hz. Muhammed’in peygamber olarak gönderili� nimetine �ükretmelerinin 

gereklili�ine dair bir ima ve gönderme yollu bir nitelemedir. Bu aç�dan bakt���m�zda da 

Kur’an k�ssalar�n�n birbiriyle alakas�n�, birbirini tamamlay�c�, destekleyici niteli�ini ve 

ayetler aras�ndaki uyumda görebiliriz218.  

Bu k�ssa ile ilgili bir sorun da tufan’�n tüm yer yüzünü mü kaplam��t�r, yoksa 

sadece Hz. Nuh’un peygamber olarak gönderildi�i bölgeyle mi s�n�rl�d�r? 

Seyyid Kutub’a göre; Kur’an ayetlerinin görünür anlamlar�, o zamanda ya�ayan 

tüm insanlar�n, Hz. Nuh’un kavminden ibaret oldu�unu, onlar�n bulundu�u bölgenin o 

zamanda yeryüzünün tek mamur bölgesi oldu�unu, tufan�n bütün bu bölgeyi, 

kapsad���n� ve gemiye binip kurtulanlar�n d���nda tüm canl�lar� yok etti�ini ifade 

etmektedir219. 

Mevdudi’ye göre de tarihin o döneminde yeryüzünün yerle�im bölgesi yaln�zca 

Hz. Nuh’un ya�ad��� bölgeydi ve tufandan arta kalan ku�aklar tedrici olarak yeryüzünün 

di�er bölgelerine yay�ld�lar. Bu teoriyi iki �ey destekler. Birinci olarak, Dicle ve F�rat 

bölgesinde büyük bir tufan�n meydana geldi�i yolunda tarihsel geleneklerin, arkeolojik 

buluntular�n ve jeolojik kan�tlar�n teyid etti�i kesin deliller söz konusudur. Buna kar��l�k 

yeryüzünün di�er bölgelerinde tufan�n dünya çap�nda oldu�unu kan�tlayacak herhangi 

bir delil söz konusu de�ildir. �kinci olarak, Amerika ve Avustralya gibi birbirinden çok 

uzak yerlerdekiler dahil hemen tüm yeryüzü sakinlerinin geleneklerinde bir zamanlar 

yeryüzünde büyük bir tufan�n oldu�u yolunda rivayetler vard�r. Bunlardan ç�kar�lacak 

tek sonuç, insanl���n atalar�n�n yeryüzünün belli bir yöresinde ya�am�� olduklar�d�r. 

Demek ki, bu olaydan sonra yeryüzünün çe�itli yerlerine da��lm��lar ve tufana dair 

rivayetleri de beraberinde götürmü�lerdir220. 

Do�ru olanda budur. E�er tufan tüm yeryüzünü kaplam�� olsayd� buna dair izler 

çe�itli ara�t�rmalarda yeryüzünün her bölgesinde ortaya ç�kmas� laz�m gelirdi. 

Kur’an-� Kerim bu k�ssada iki ayr� tabloyu gözler önüne seriyor. Birincisi 

Allah’a inananlar ve bunun kar��l���nda büyük bir felaketten kurtar�lanlar�n tablosu, 

                                                 
218 Bu Zeyd, Nasr Hamid, �lahi Hitab�n Tabiat�, çev. M. Emin Ma�al�, Kitabiyat yay. Ankara 2001, s. 
208-209, bkz. 
219 Kutub, Seyyid, a.g.e., C. II, s. 371. 
220 Mevdudi, a.g.e., C. II, s. 371. 
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di�eri ise 950 y�l gibi uzun bir süre do�ru yola davet edilip de inat eden, imana 

gelmeyen ve helak olan insanl���n tablosu ve nihayet Allah tüm bu k�ssan�n nedenini de 

yine kendisi aç�kl�yor: 

“Biz bir ibret olsun diye, o gemiyi geriye b�rakt�k. Haydi var m� ibret alan?”221  

Allah tüm bu tufandan geriye o gemiyi de muhafaza etmi�tir t�pk� Firavun’un 

cesedinin muhafaza edilmesi gibi. Bundaki tek amaç da insanl��a ibret olmas�, bir ders 

olmas�d�r. Günümüzde hâlâ pek çok bilim adam� bu gemiyi aramaktad�r, ancak henüz 

bir sonuca ula��lmam��t�r. Belki de do�ru yerde aramamaktad�rlar. Çünkü Allah, o 

gemiyi ibret için geride b�rakt���n� aç�kça belirtiyor, elbette bir gün bulunacak ve 

insano�lu (inanmayanlar) gereken ibreti alacakt�r. 

 

 

                                                 
221 Bkz. Kur’an-� Kerim, Kamer 54/15. 
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Nuh kavminin ya�ad��� bölge ve Cûdi da�� çevresi222 

 

 

 

                                                 
222 Mevdudi, a.g.e., C. I, s. 430. 
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b) Tevrat’taki Anlat�m �ekli 

Yarat�l�� (Tekvin) kitab�n�n 6, 7 ve 8’inci bablar� Nuh tufan� k�ssas�na 

ayr�lm��t�r. Asl�ndan ayr� iki k�ssa vard�r ve çe�itli olaylar�n olu� s�ras�nda zahiri bir 

uygunluk gözetilerek iki k�ssan�n ö�elerini birbirine kar��t�rmak suretiyle meydana tek 

bir k�ssa getirilmi�tir. Bu üç babda hakikatte bir tak�m çeli�kiler vard�r. Sebebi ise 

birbirinden farkl� iki kayna��n kullan�lm�� olmas�d�r ki bunlar Yahovac� kaynak ile 

Saserdotal kaynakt�r. Her kayna��n metni paragraf veya cümlelere bölünerek, bir sefer 

bir kayna��n paragraf veya cümlesi, sonrada, öbür kayna��n paragraf veya cümlesi 

nöbetle�e kullan�lm��t�r223. 

Tufan k�ssas� özetle �öyle anlat�lm��t�r: 

�nsanlar�n f�sk-u fücuru genel bir hal al�nca, Tanr� onlar� di�er tüm canl� 

varl�klarla birlikte mahvetmeye karar verir. Bu karar�n� Nuh’a önceden haber verir. 

Nuh’a bir gemi in�a etmesini emreder. Gemiye kar�s�n�, üç o�lunu ve kar�lar�n� ve öteki 

hayvanlar� koymas�n� emreder. Gemiye al�nan hayvanlar�n say�s� hakk�nda farkl� 

bilgiler vard�r. Saserdotal kökenli k�ssan�n bir yerinde, Nuh’un her cins hayvandan 

erkek ve onun di�isi olmak üzere birer çift olaca�� bildiriliyor; sonra hemen arkas�ndan 

gelen Yahovac� kökenli k�ssan�n bir yerinde de Tanr�’n�n Nuh’a temiz hayvanlar�n her 

birinden erkek ve di�isi olarak yedi�er ve temiz olmayan hayvanlardan yaln�z bir çift 

almas�n� emretti�i kaydediliyor. Fakat biraz daha ileriki k�s�mlarda Nuh’un gemiye 

hayvanlar�n her cinsinden sadece bir çift ald��� söylenir224. Görüldü�ü gibi k�ssalar iki 

farkl� kayna��n harmanlanmas� sonucu hikayede çeli�kiler hemen ortaya ç�k�yor. 

Yahovac� kökenli k�ssaya göre Tufan’a neden olan sular�n ya�mur sular� oldu�u 

söylenir. Saserdotal kökenli k�ssaya göre ise Tufan’a iki sebep gösterilmi�tir. Ya�mur 

suyu ve yeryüzündeki sular. 

Dünya, da�lar�n tepelerine kadar, tamam�yla suyla kaplanm��t�r. Bütün canl�lar 

yok olmu�tur. Bir y�l sonra sular çekilince Nuh A�r� da�� üzerindeki gemisinden 

ç�km��t�r225. 

                                                 
223 Bucaille Maurice, Müsbet �lim Yönünden Tevrat, �nciller ve Kur’an, (çev.: Mehmet Ali Sönmez), 
D.�.B. Yay., Ankara 2001, s. 67. 
224 Bucaille Maurice, a.g.e., s. 68. 
225 Bucaille, Maurice, a.g.e., s. 68. 
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Tufan�n ne kadar sürdü�üyle ilgili de farkl� görü�ler vard�r. Yahovac� k�ssada su 

yükselmesi 40 gün, saserdotal rivayette ise 450 gün devam etti�i söylenir. Yahovac� 

k�ssa Nuh’un hangi ya�ta iken meydana geldi�iyle ilgili bilgi vermezken, Saserdotal 

k�ssa olay�n Nuh’un 600 ya��nda bulundu�u s�rada oldu�unu anlat�r226. 

Görüldü�ü gibi Yarat�l�� kitab�nda zikredilen bu k�ssada pek çok çeli�kiler 

vard�r. Çünkü iki ayr� k�ssa vard�r ve ayr� ayr� devirlerde yaz�lm��t�r: 

- Yaz�l�� tarihi M.Ö. IX. Yüzy�la ait olan Yahvist k�ssa 

- Yaz�l�� tarihi M.Ö. VI. Yüzy�la ait olan Saserdotal k�ssa. Saserdotal diye 

an�lmas�n�n nedeni, o devrin papazlar�n�n eserleri olmas�d�r. 

- Sele neden olan sebepler farkl�d�r (Ya�mur suyu – Ya�mur suyu ve 

yeryüzündeki sular). 

- Tufan�n süresinin farkl� olmas� (40 gün – 150 gün) 

- Nuh’un gemiye yükledi�i hayvanlar�n say�s�n�n de�i�ik olmas� (Her cins 

hayvandan erkek ve di�i olmak üzere birer çift – temiz hayvanlardan yedi�er çift, temiz 

olmayanlardan bir çift) 

Kur’an-� Kerim’deki ve Kitab-� Mukaddes’teki Nuh Tufan� K�ssas�n�n 

Ayr�ld��� Noktalar: 

- Kitab-� Mukaddes tüm günahkar insanl��� cezaland�rmak üzere dünya çap�nda 

bir tufan olarak anlat�r. Kur’an-� Kerim bu tufan� özel olarak Nuh kavmine ait olan bir 

ceza olarak takdim eder. 

- Kitab-� Mukaddes’in aksine Kur’an tufan�n zaman içindeki yerini tayin etmez 

ve bu su felaketinin ne kadar sürdü�ünü de bildirmez. 

- Gemiye al�nan yolcularla ilgili Kur’an çok aç�k bilgi verir. Müminler, her 

cinsten bir çift hayvan ve ailesi. Ailesinden de ona inanmayan kar�s� ve o�lu Kenan 

hariç olmak üzere gemiye binmi�tir. Kitab-� Mukaddes’e göre ise Nuh hiç bir fert hariç 

olmamak üzere kendi ailesi ve hayvanlar ki, hayvanlarla ilgili de ihtilaf vard�r. Bir 

kayna�a göre her cinsten birer çift, di�erine göre de temiz olanlardan yedi�er çift, temiz 

olmayanlardan ise bir çift. 

                                                 
226 Bucaille, Maurice, a.g.e., s. 69. 
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- Geminin karaya oturdu�u yer Kitab-� Mukaddes’te A�r� da��, Kur’an-� 

Kerim’de ise Cudi da��d�r. 

- Tufan�n meydana geli� sebebi Kur’an’a göre inanmayanlar�n günahlar�n�n 

kar��l���n� vermedir. �ncil’e göre ise Tanr�’n�n yeryüzünü yaratmaktan duydu�u 

pi�manl�kt�r.  

- �ncil’e göre Tufan evrenseldi, halbuki Kur’an onu bölgesel kabul eder. 

- Kur’an’da günahkar o�lu da bo�ulmu�ken (peygamberle kan ba�� onu lay�k 

oldu�u cezadan kurtarmam��ken) Tekvin 9: 20-27 ayetlerde Sam’�n cezaland�r�lmad���, 

tersine Nuh’un suçsuz o�lu Kenan’�n lanete u�rad��� zikredilir227.  

K�saca Kur’an’daki k�ssayla Kitab-� Mukaddes’teki k�ssa aras�nda önemli farklar 

mevcuttur. Yine Kitab-� Mukaddes’in kendi içinde çeli�kileri vard�r. Akla ve mant��a en 

uygunu elbette ki Kur’an’�n anlatt��� k�ssad�r. 

D) ASHAB-I KEHF KISSASI 

Bu hikayeyle ilgili en eski kaynak Suriyeli bir H�ristiyan rahip olan Saruc’lu 

James’e aittir. James “Ma�arada uyuyanlar�n” ölümünden birkaç y�l sonra M.S. 452’de 

do�mu�tur. Bu olay� M.S. 474 veya bu tarihe yak�n s�ralarda geni� ayr�nt�lar�yla kaleme 

alm��t�r. Hikayeye göre Roma imparatorlu�unu M.S. 249-251 y�llar� aras�nda yöneten 

imparator Decius Hz. �sa’ya uyanlar� ac�mas�zca i�kenceye u�rat�yordu. Bu olay�n 

geçti�i yer Ephesus (Efes) �ehri, yakla��k olarak M.Ö. II. Yüzy�lda kurulmu�tu ve 

putperestli�inde en büyük merkezi olmu�tu. Bu �ehrin en büyük putu, Ay tanr�ças� 

Diana idi ve onun bulundu�u tap�nak eski dünyan�n harikalar�ndan biri olarak kabul 

ediliyordu. Bu puta tapanlar�n büyük bir bölümünü Anadolular olu�turuyordu. Roma 

imparatorlu�u da onu tanr�çalar�ndan biri olarak kabul ediyordu. 

Hz. �sa’dan sonra onun mesaj� Roma’ya imparatorlu�un çe�itli bölgelerine 

ula�t���nda Efesli birkaç genç putperestlikten vazgeçip Allah’� Rab olarak kabul ettiler. 

Bunlar yedi gençti. �mparator Decius onlar�n inançlar�n� de�i�tirdiklerini ö�renince 

onlara yeni inançlar�yla ilgili sorular sormaya ba�lad�. Onlar imparatorun �sa’n�n dinine 

tamamen kar�� oldu�unu bildi�i halde, inand�klar� Rabbin yerlerin ve göklerin Rabbi 

oldu�unu ve ondan ba�ka hiç bir ilah tan�mad�klar�n�, aksi halde büyük bir günah 

                                                 
227 Son üç madde için bkz. Baljon, J.M.S., a.g.e., s. 109. 
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i�lemi� olacaklar�n� imparatora aç�klad�lar. Elbette ki imparator buna çok k�zd� ve onlar� 

ölümle tehdit ederek dinlerini de�i�tirmeleri için üç gün süre tan�d�. Bu üç gün sonunda 

inançlar�ndan dönmezlerse öldürüleceklerdi. 

Bu yedi genç bunu bir f�rsat bilip hemen �ehirden ayr�larak da�da bir ma�araya 

s���nmak üzere yola ç�kt�lar. Yol üzerinde bir köpek pe�lerine tak�ld�. Onu geri 

çevirmeye çal��t�lar, fakat köpe�i pe�lerinden ay�ramad�lar. Nihayet gizlenebilecekleri 

bir ma�ara buldular ve içeriye gizlendiler. Köpekte ma�aran�n giri�inde oturmaktayd�. 

Ak�am olup da gece saatler ilerledi�inde zorluktan sonra rahata, korkudan sonra 

emniyete kavu�an gençler uykuya dald�lar. Bu olay M.S. 250 y�llar�nda meydana geldi. 

Yakla��k 196 y�l sonra M.S. 447’de, �mparator II. Theodosius zaman�nda, tüm Roma 

imparatorlu�unun H�ristiyan oldu�u ve Efeslilerin de putperestlikten vazgeçti�i bir 

dönemde uyand�lar. Bu dönemde Romal�lar aras�nda öldükten sonra dirilme ve mah�er 

günü ile ilgili yo�un bir tart��ma vard�. �mparatorlu�un kendisi de insanlar�n kafas�ndan 

bu inançs�zl��� silmek için bir f�rsat aramaktayd�. Hatta bir gün insanlar�n inançlar�n� ve 

dü�üncelerini düzeltecek bir ayet, bir mucize sunmas� için Allah’a yalvar�p dua 

ederlerdi. Tam bu günlerde “yedi uyuyanlar” ma�aralar�nda uyand�lar. 

Uyand�ktan sonra gençler birbirlerine ne kadar uyuduklar�n� sordular. Baz�lar� 

bir gün baz�lar� da günün bir bölümü kadar uyuduklar�n� söylediler. Sonra birbirlerine 

ve kendi hallerine bak�p tart��may� b�rakt�lar ve sürenin ne kadar oldu�unu Allah’a 

b�rakt�lar, O daha iyi bilir dediler. 

Onlar� ilk etkileyen bedensel etken açl�k idi. Ancak yiyece�i nas�l temin 

edebilirlerdi? Zaten zalim hükümdar�n zulmünden kaç�p, �ehirden ç�km��lard�. Bu 

nedenle meseleyi kendi aralar�nda görü�üp bir çözüme ba�lamaya çal��t�lar. Nihayet 

içlerinden birini seçip gümü� paralarla yiyecek almak üzere kente gönderiler ve ona 

�öyle dediler: 

- Sen gizliden gizliye �ehre git, sak�n kimse seni görmesin ve tan�mas�n. 

Hükümdar�n adamlar�ndan uzak dur ve onlara görünme. Bir �eyler sat�n al�nca uyan�k 

ol, kendini ele verme. Çünkü herkes yerimizi ö�renmi� olur. Yeniden tehlike ve fitneye 

maruz kal�r�z. Bu durumda ya bizi hapseder ve ta�larlar veya bizi dinimizden ve 

ilah�m�zdan ay�rarak zorla kendi geleneklerine dönderirler... Bunlardan hangisi olursa 

kurtulu� bulamay�z... Böylece tenbih ettikten sonra adam �ehre geldi. Ancak elbisesi, 
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tipi, biçimi ve görünümü hiç de al���lm��a benzemiyordu, �ehrin halk�ndan apayr� bir tip 

sergiliyordu. �ehirde ona yabanc�yd�, dün ayr�ld��� �ehir gibi de�ildi. Bir dükkana girdi 

ve birkaç somun ekmek almak istedi. Fakat para olarak verdi�i gümü�lerin üstünde 

imparator Decius’un resmini gören dükkan sahibi gözlerine inanamad� ve bu paray� 

nereden buldu�unu sordu. Genç adam paran�n kendisine ait oldu�unu söyleyince 

aralar�nda tart��ma ba�lad�. Daha sonra etraflar�nda büyük bir kalabal�k topland� ve 

mesele �ehrin yöneticisine kadar ula�t�. Yönetici de �a�k�n bir halde paray� ald��� 

hazinenin nerede oldu�unu sordu. Fakat genç paran�n kendisine ait oldu�u konusunda 

�srar etti. Kalabal��� Decius’un zulmünden kurtulmak için birkaç arkada�� ile birlikte 

önceki gün ma�araya s���nd�klar�n� anlatt�. Onlarda ona art�k tüm toplumun 

H�ristiyanl��a girdi�ini, Diana’ya tapan kimsenin kalmad���n� ve Decius’un öldü�ünü 

söyleyince genç hem çok �a��rd� hem de çok sevindi. Halk da gencin durumuna ve 

anlatt�klar�na �a��rd�. Yönetici ve halk onunla beraber ma�araya geldiler. Büyük bir 

kalabal�kla ma�araya gelen genç izin isteyip arkada�lar�n�n endi�elenmemesi için 

d��ar�da beklemelerini istedi ve genç içeri girip olanlar� arkada�lar�na anlatt�. Ma�araya 

girdiklerinde gençlerin gerçekten de imparator Decius zaman�na ait olduklar�n� 

anlad�lar. Nihayet imparator Theodosius’a da haber verildi ve o da ma�aray� ziyaret etti. 

Daha sonra yedi genç ma�araya geri döndüler ve son nefeslerini verdiler. Bu apaç�k 

mucizeyi görünce insanlar�n öldükten sonra dirilmeye inançlar� tekrar güçlendi ve 

imparator ma�aran�n etraf�na büyük bir an�t in�a edilmesini emretti228. 

Kur’an-� Kerim’de de anlat�lan k�ssa yukar�da nakletti�imiz k�ssayla yak�nl�k 

göstermektedir. Kur’an-� Kerim’de bu k�ssa Kehf suresinin 9-27 ayetlerinde 

anlat�lmaktad�r. �imdi Kur’an’�n dilinde bu k�ssay� dinleyelim. 

“Yoksa sen, bizim ayetlerimiz içinde yaln�z Ashab-� Kehf ve Rakim’in mi ibrete 

�ayan olduklar�n� sand�n?”229 

Kehf büyük ve geni� ma�ara anlam�na gelir. Rakim ise me�hur olan görü�e göre 

Ashab-� Kehf’in isimlerinin yaz�l� oldu�u levha demektir230. 

                                                 
228 Mevdudi, a.g.e., C. III, s. 141-143; Taberi a.g.e., C. II, s. 384-393; Sabuni, Muhammed Ali, a.g.e., C. 
III, s. 426-427; Kutub, Muhammed, Kur’an’dan K�ssalar, Ünlem Yay., �stanbul, 1991, s. 35-46; 
Hürrem�ah, Bahauddin, a.g.e., s. 198. 
229 Bkz. Kur’an-� Kerim, Kehf 18/9. 
230 Sabuni, M. Ali, a.g.e., C. III, s. 426; Kutub, Seyyid, a.g.e., C. VII, s. 393; Mevdudi, a.g.e., C. III, s. 
141. 



 74

Ayette geçen soru kafirlerin “ma�arada uyuyanlar” hakk�ndaki �üpheli 

tutumlar�n� ortaya koymak için sorulmu�tur. Yine Yahudilerin Mekke mü�riklerini Hz. 

Peygamber’e bu konuda ilgili sorular sormaya te�vik ettikleri ve Mekkelilerin Hz. 

Peygamberi s�nayacak sorular haz�rlamalar�n� istedikleri rivayet edilmi�tir ki bu yüzden 

bu ayetlerin nazil oldu�u söylenir. Yine burada bu mucizenin en harikulade mucize 

olmad��� mucizeler içinde bundan daha harikulade olanlar�n�n da var oldu�u 

vurgulanm��t�r231. 

“Hani bir zamanlar gençler ma�araya s���nm��lard� da Ey Rabbimiz! Bize 

kat�ndan bir rahmet ver. Hidayet ve tevfikinle bize i�imizde do�ru yolu göster 

demi�lerdi. 

Bunun üzerine ma�arada onlar� uykuya dald�rd�k. Nice y�llar öylece kald�lar. 

Sonra iki taraftan hangisinin ma�arada kald�klar� süreyi daha iyi hesaplad���n� 

ortaya koymak için onlar� uyand�rd�k.”232 

Bu ayetler k�ssay� ana çizgileriyle anlatan bir özet niteli�indedir. Mümin olan 

gençler ma�araya s���n�yorlar ve Allah’tan hidayet ve rahmet diliyorlar. Bunlar belli bir 

süre ma�arada uyutulmu�lard�r. Uzun uykular�ndan uyand�ktan sonra durumlar� 

hakk�nda tart��m��lar, kendi aralar�nda iki gruba ayr�lm��lar. Daha sonra hangisinin 

do�ru söyledi�ini ö�renmek için içlerinden birini kente yollam��lard�r233. 

�bn Cüzeyy �öyle der: �ki gruptan maksat; Ashab-� Kehf ve Allah’�n onlar� 

görmeleri için yanlar�na gönderdi�i kimsedir. Mücahid de �öyle demi�tir; her iki grupta 

Ashab-� Kehftendir234. 

“Ey Muhammed! �imdi biz sana onlar�n k�ssas�n� oldu�u gibi dosdo�ru 

anlataca��z. Onlar Rablerine iman etmi� gençlerdi. Bizde onlar�n hidayet ve 

basiretlerini art�rm��t�k.”235 

                                                 
231 Sabuni, M. Ali, a.g.e, C. IIII, s. 426; Mevdudi, a.g.e., C. III, s. 141; Kutub, Seyyid, a.g.e., C. VII, s. 
391. 
232 Bkz. Kur’an-� Kerim, Kehf 18/10-12. 
233 Kutub, Seyyid, a.g.e., C. VII, s. 393. 
234 Sabuni, M. Ali, a.g.e., C. III, s. 427. 
235 Bkz. Kur’an-� Kerim, Kehf 18/13. 
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Burada k�ssan�n çevrede yayg�n olan rivayetlerin hepsinin en do�rusu oldu�unu 

ve bu konuda son ve kesin söz niteli�inde bulundu�una de�inilerek gençlerin iman 

ettikleri ve Allah taraf�ndan da imanlar�n�n art�r�ld��� anlat�l�yor236. 

“Kavimlerinin kar��s�na dikilip, tam bir kararl�l�kla �u gerçe�i hayk�rd�klar� 

zaman, biz onlar�n kalblerini peki�tirip cesaret vermi�tik: Bizim Rabbimiz göklerin ve 

yerin Rabbidir. Biz ondan ba�ka hiçbir ilaha tapmay�z. Yemin olsun ki, e�er biz bunun 

aksini söyleyecek olursak, o takdirde saçma sapan bir�ey söylemi� oluruz237. 

Dikilip durmak kararl�l�k ve dayan�kl�l��� gösteren bir harekettir. Kendilerini 

tehdit eden krala ve kavme kar�� tam bir kararl�l�kla ilahi gerçe�i aç�kl�yorlar ve tek 

ilah�n Allah oldu�unu, tüm mülkün sahibinin O oldu�unu hayk�r�yorlar ve bunun 

d���nda bir�ey söylerlerse, haddi a�m��, do�ru yoldan sapm�� ve zulüm ve sap�kl�kta ileri 

gitmi� olacaklar�n� anlat�yorlar. 

“�u bizim kavmimiz, Allah’tan ba�ka ilahlar edindiler. Onlar�n ilah oldu�una 

dair apaç�k bir delil getirseler ya! Allah’a kar�� yalan uydurandan daha zalim 

kimdir?”238 

Bir inanc� benimsemenin yolu insan bir �eye inanaca�� zaman dayanaca�� 

kuvvetli bir kan�t ve ruha, ak�llar� etkisi alt�na alacak güçlü bir delile sahip olmal�d�r. 

Yoksa inanç ad�na söyledikleri yalan olur. Yani ki�i inanc�n� delillendiremiyorsa o 

zaman ona kimse inanmaz, yalan söyledi�i anla��l�r. Ayetin sonunda da bunu yapanlar�n 

zalim olduklar�na de�iniliyor. 

“Madem ki onlar� ve onlar�n Allah’tan ba�ka tapt�klar� putlar� terkettiniz, haydi 

öyleyse ma�araya çekilin ki Rabbiniz rahmetini üzerinize yays�n, i�inizde size kolayl�k 

ve fayda ihsan etsin. 

Onlara baksayd�n görürdün ki güne� do�unca ma�aralar�n�n sa��ndan dola��r, 

batarken de sol taraftan onlar� makaslard�. Onlarda ma�aran�n geni�çe dehlizinde 

bulunuyordu. ��te onlar�n böylece uyumalar� Allah’�n ayetlerindendir. Allah kime 

                                                 
236 Kutub, Seyyid, a.g.e., C. VII, s. 393. 
237 Bkz. Kur’an-� Kerim, Kehf 18/14. 
238 Bkz. Kur’an-� Kerim, Kehf 18/15. 
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hidayet verirse odur do�ru yolda olan, kimi de hidayetten mahrum eder de �a��rt�rsa, 

art�k imkân� yok, ona yol gösterecek bir dost bulamazs�n.”239 

Buraya kadar gençlerin tutumlar� aç�k, kesin ve net olarak ortaya koyuldu. Art�k 

yollar ayr�lm��t�r. Onlar inananlar saf�ndayd�, di�erleri de (kral ve milleti) inkar 

edenlerdendi. Art�k bir arada ya�amak mümkün de�ildi. �nançlar�n� aç�klad�klar� için 

art�k o inkarc�lar da onlar� aralar�na kabul etmiyordu. Onlar da inançlar� u�runa Allah’a 

s���n�yorlar ve tüm dünya hayat�n�n nimetlerini, vatanlar�n�, akrabalar�n�, e�lenceyi, 

b�rak�p dar, s�k�nt�l� ve karanl�k bir ma�araya s���n�yorlard�. Ama Allah’�n rahmeti 

onlar� öylesine ku�atm��t�r ki o ma�ara onlara ilahi �efkati, rahatl��� vermi�tir. 

Güne� bile Allah’�n bir lütfu olarak do�du�unda da batt���nda da onlara isabet 

etmiyordu. Bu ise Allah’�n apaç�k bir mucizesidir. 

“Sen onlar� ma�arada görseydin uyan�k san�rd�n. Halbuki onlar uykudayd�. Biz 

onlar� sa�a sola çeviriyorduk. Köpekleri de ön ayaklar�n� ma�aran�n giri�ine do�ru 

uzatm�� yat�yordu. E�er onlar� görseydin arkana bakmadan kaçar, için korkuyla 

dolard�.”240 

Bu ayette de e�er onlar� d��ar�dan birisi görseydi uyumad�klar� izlenimi 

uyand�raca�� aç�klan�yor. Çünkü bir taraftan bir tarafa aral�kl� olarak dönderiliyorlard�. 

Köpekte bir bekçi gibi ma�aran�n giri�inde gözcülük yap�yordu. Allah onlar� böylece 

koruma alt�na alm��t�. 

“Ma�arada ne kadar zaman kald�klar�n� birbirlerine sorup ilahi kudretin s�rr�na 

ermeleri için biz, onlar� uyuttu�umuz gibi uyand�rd�k. �çlerinden biri ‘Ne kadar 

kald�n�z?’ dedi. Onlar da ‘Birgün veya daha az bir zaman kald�k’ dediler. Ma�arada ne 

kadar zaman kald�klar�n� kesin olarak bilemeyeceklerini anlay�nca, aralar�nda �öyle 

konu�tular. Ne kadar kald���n�z� Rabbiniz daha iyi bilir. �u gümü� parayla birinizi 

�ehre gönderin. Yiyeceklerin hangisi daha iyi baks�n, ondan size r�z�k getirsin. Fakat 

çok dikkatli davrans�n, sizi kimseye sezdirmesin. 

E�er onlar sizi ellerine geçirecek olurlarsa, ya ta�a tutup öldürürler veya kendi 

dinlerine döndürürler ki, o zaman siz ebediyyen kurtulu�a eremezsiniz. 

                                                 
239 Bkz. Kur’an-� Kerim, Kehf 18/16-17. 
240 Bkz. Kur’an-� Kerim, Kehf 18/18. 
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Biz, onlar� daha önce nas�l uyutup uyand�rd�ysak, Allah’�n vaadinin hak 

oldu�unu ve k�yamet gününden �üphe edilmeyece�ini bildirmek için öylece �ehir halk�na 

buldurduk. Hani bir zaman halk aralar�nda Ashab-� Kehf’in durumu hakk�nda 

münaka�a ediyorlard�. Baz�lar�: “Ma�aran�n a�z�na bir bina yap�n�z. Rableri onlar�n 

durumlar�n� daha iyi bilir dediler. Halk�n ileri gelenleri de ma�aran�n önüne bir mescit 

yapaca��z dediler.”241 

Allah onlar� uyuttu�u gibi uyand�rm��t�r da. Fakat uyku halinin ne kadar sürdü�ü 

konusunda kendi aralar�nda tart���yorlar ve Allah’�n daha iyi bilece�i konusunda hem 

fikir oluyorlar. Aralar�ndan birini kente gönderiyorlar ve s�k� s�k� tembihliyorlar ki 

yerlerini kimseye haber vermesin. Aksi takdirde onlar�n (inkarc�lar�n) eline geçerlerse 

öldürülecekler veya dinlerinden döndürüleceklerdir. Bu k�ssadan al�nacak en önemli 

ibret, ölümden sonra dirili�e gözle görülür, elle tutulur ve akla yak�n bir örnek 

olu�turmas�d�r. 

“Baz�lar� onlar üç ki�idir, dördüncüleri köpektir derler. Baz�lar� da onlar be� 

ki�idir, alt�nc�lar� köpektir derler. Bunlar sadece gayb hakk�ndaki tahminlerdir. Baz�lar� 

ise onlar yedi ki�idir sekizincileri köpektir derler. De ki onlar�n say�s�n� Rabbin daha iyi 

bilir. Onlar� bilen azd�r, onun için onlar hakk�nda sathi tart��ma d���nda derin 

münaka�aya girme ve onlar hakk�nda bunlardan hiçbirine bir�ey sorma.”242 

Bu gençler hakk�ndaki tart��ma faydas�zd�r. Bunlar�n üç, dört, be�, yedi veya 

daha fazla olmalar� aras�nda bir fark yoktur. Zaman�n derinliklerinde kalm�� olan bu 

olayda Allah’�n bilgisine havale edilmi�tir. As�l önemli olan bu olaydan al�nacak ders ve 

ibretlerdir ki bunlar� �öyle özetleyebiliriz; 

- Gerçek bir mümin hiçbir �ekilde haktan dönmemeli ve bat�l önünde boyun 

e�memelidir. 

 - Bir mümin d�� �artlar, etkenler ne kadar kötü görünürse görünsün daima 

Allah’a güvenip dayanmak ve do�ru yoldan gitmelidir. 

- Allah’�n “Tabiat kanunuyla” s�n�rl� oldu�unu dü�ünmek yanl��t�r. O genel 

geçer kurallara ayk�r� bile görünen �eyleri dilerse yapmaya kadirdir. 

                                                 
241 Bkz. Kur’an-� Kerim, Kehf 18/19-21. 
242 Bkz. Kur’an-� Kerim, Kehf 18/22. 
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- Bu k�ssa bize Allah’�n geçmi�-gelecek tüm insanlar� tekrar diriltmeye kadir 

oldu�unu gösterir. 

E) ZÜ’L-KARNEYN KISSASI 

Zü’l-Karneyn’in kim oldu�unu belirlemek, ilk dönemlerden beri tart���lm�� bir 

konudur. Müfessirlerin ço�u onun Büyük �skender oldu�u görü�ündedirler, fakat 

Kur’an’da anlat�ld��� �ekliyle Zü’l-Karneyn’in özellikleri ona uymamaktad�r. �imdi ise 

müfessirler onun eski �ran imparatoru Kisra Haris (Hüsrev veya Sayr�s) oldu�una 

inanmaktad�rlar. Fakat bugüne kadar gün �����na ç�kan tarihi gerçekler böyle bir iddiay� 

desteklemekten uzakt�r. 

- Zü’l-Karneyn (iki boynuzlu) ad� Yahudiler taraf�ndan çok iyi biliniyor olmal�, 

çünkü onlar�n teklifi üzerine Mekkeli mü�rikler bu soruyu Peygamber’e (s.a.v) 

yönelttiler. Bu özellik Kisra’ya uymaktad�r. Çünkü Kitab-� Mukaddes’e göre Daniel 

peygamber, rüyas�nda Medva ve Fas krall�klar�n� Yunanl�lar�n yükseli�inden önce iki 

boynuzlu bir koç �eklinde görmü�tür (Daniel 8:3,20). Yahudiler “�ki Boynuzlu” �ahsa 

çok sayg� duyarlar çünkü onun sald�r�s�yla Babil krall��� çökmü� ve �sralio�ullar� 

özgürlüklerine kavu�mu�tur. 

- Zü’l-Karneyn fetihleri do�udan bat�ya daha sonrada üçüncü bir yöne ya kuzeye 

ya da güneye yay�lm�� büyük bir kral ve büyük bir fatih olmal�. Bu özellik de k�smen 

Kisra’ya uymaktad�r. Onun fetihleri bat�da Anadolu ve Suriye’ye, do�ruda Belh’e kadar 

uzanm��t�r; fakat onun kuzeye veya güneye bir sefer düzenledi�ini gösteren hiçbir delil 

yoktur. Oysa Kur’an onun bu üçüncü seferinden aç�kça bahseder. Bununla beraber 

üçüncü sefer tamamen konu d��� de�ildir, çünkü tarih Kisra’n�n krall���n�n kuzeyde 

Kafkasya’ya kadar geni�ledi�ini söyler. 

- Bu isim krall���n Ye’cuc ve Me’cuc’un sald�r�s�ndan korumak için iki da��n 

aras�na sa�lam bir duvar yapan bir krala verilmi�tir. Ye’cuc ve Me’cuc’un eski 

zamanlardan beri yerle�ik imparatorluk ve devletlere sald�r�lar düzenleyen ve çe�itli 

adlarla bilinen (Tatarlar, Mo�ollar, Hunlar, �skitler) Orta Asya kabileleri oldu�u bilinir. 

Kafkasya’n�n güney bölgelerinde sa�lam siper ve duvarlar�n yap�ld��� da bilinmektedir. 

Fakat bunlar�n Kisra taraf�ndan yapt�r�ld��� tarihi olarak tespit edilmi� de�ildir. 

 - Zü’l-Karneyn Allah’a ibadet eden bir kral ve adil bir yönetici olmal�. Çünkü 

Kur’an her�eyden önce bu özellikleri vurgulamaktad�r. Kisra eski krallar aras�nda bu 
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özelli�e sahip olabilecek tek insand�r. Çünkü dü�manlar� bile onun adaletini övmekten, 

kendilerini alamazlard�. Kitab-� Mukaddes’in kitaplar�ndan biri olan Ezra onun 

�srailo�ular�n� Allah’a ibadet etti�i için serbest b�rakan ve orta�� olmayan Allah’a ibadet 

edilmesi için Süleyman Tap�na��n�n tekrar in�a edilmesini emreden Allah’tan korkan ve 

Allah’a ibadet eden bir kral oldu�unu anlat�r. 

Yukar�da belirlenen noktalar�n �����nda, Kur’an’�n nazil olu�undan önce ya�ayan 

krallar içinde sadece Kisra’n�n Zü’l-Karneyn’in özelliklerine uydu�unu söyleyebiliriz. 

Fakat yinede daha fazla delile ihtiyaç vard�r. Yine de Kur’an’da anlat�lan özelliklere 

Kisra’dan daha fazla uyan bir kral veya fatih yoktur. 

Tarihi olarak da Kisra’n�n M.Ö. 549’da tahta geçen bir Pers kral� oldu�unu 

söyleyebiliriz. Tahta geçtikten birkaç y�l sonra Medyen ve Lidya krall�klar�n� ele geçirdi 

ve M.Ö. 539’da Babil’i fethetti. Bundan sonra ona kar�� ç�kacak hiçbir güçlü krall�k 

kalmam��t�. Kisra’n�n fetihleri bir taraftan Sind ve Türkistan’a bir taraftan M�s�r ve 

Libya’ya, di�er taraftan Trakya ve Makedonya’ya ve kuzeyde Kafkasya ve Harzem’e 

kadar uzanm��t�. Yani tüm medeni ülkeler onun yönetimi alt�ndayd�243. 

Kur’an-� Kerim’de Zü’l-Karneyn ile ilgili k�ssa Kehf suresinde anlat�lmaktad�r. 

“Ey Muhammed, sana Zü’l-Karneyn’den soruyorlar. De ki: Size ondan bir 

haber okuyaca��m.”244 

Mekkeli mü�rikler Yahudi din adamlar�n�n yönlendirmesiyle Hz. Peygamber’e 

Zü’l-Karneyn ile ilgili sorular sorarlar ki Onun peygamberli�ini s�nas�nlar245. 

“Biz ona yeryüzünde büyük bir güç ve mevki verdik. Biz ona ula�mak istedi�i 

her�eyi elde etmenin yolunu gösterdik. 

O da bu yollardan biri tutup sebeplere sar�ld�. 

Nihayet bat�ya ula�t���nda, güne�i adeta kara bir balç�kta batar vaziyette buldu. 

Orada bir kavme rastlad�. Biz Zü’l-Karneyn ister onlara güzel davran�rs�n, ister azab 

edersin dedik. 

                                                 
243 Mevdudi, a.g.e., C. III, s. 174-175. 
244 Bkz. Kur’an-� Kerim, Kehf 18/83. 
245 Kutub, Seyyid, a.g.e., C. VII, s. 436-437; Sabuni, a.g.e., C. III, s. 464; Mevdudi, a.g.e., C. III, s. 174. 
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Dedi ki kim zulm ederse, biz onu cezaland�r�r�z, sonra da o Rabbine 

döndürülecektir. O da ona görülmemi� bir azap edecektir.  

Fakat iman edip salih amel i�leyenlereyse en güzel mükafat vard�r. Ona 

buyru�umuzdan kolay olan� söyleriz. 

Daha sonra Zü’l-Karneyn yine sebeplere sar�larak yoluna devam etti. 

Güne�in do�du�u yere var�nca, onu kendilerine güne�ten koruyacak bir �ey 

vermedi�imiz bir kavim üzerine do�uyor gördü. ��te Zü’l-Karneyn sebeplere sar�larak 

böyle yapt�. Biz onun bütün yapt�klar�ndan haberdar idik.”246 

Allah Zü’l-Karneyn’le ilgili ilk bilgi olarak ona yeryüzünde büyük bir güç ve 

mevki verdi�ini, köklü bir egemenli�e sahip oldu�unu aç�kl�yor. Onun için fetih, 

yönetim, yap�m, onar�m, otorite, iktidar vb. imkanlar� kolayla�t�r�lm��, bu hayatta 

insan�n elde etmek istediklerini gerçekle�tirmesi konusunda gerekli olan her �eyi 

sunmu�tur. 

Bat� güne�in batt��� yer anlam�ndad�r. Güne�in batt��� yer, ufkun ötesinde, 

güne�in gruba ula�t��� yerdir. Bu da bulunulan yere göre de�i�ir. Nitekim baz� yerlerden 

bakanlar onun bir da��n arkas�ndan batt���n�, baz�lar� okyanus ve deniz gibi sular�n 

içinde batt���n�, baz�lar� da geni� çöller içinde kumlara batt���n� görürler247. �bn Kesir’e 

göre bu Zü’l-Karneyn’in arka arkaya ülkeler fethederek bat�ya yürüdü�ü en sonunda 

karan�n bitip okyanusun ba�lad��� yere ula�t��� anlam�na gelir. “Dedik ki” ifadesi, 

Allah’�n direkt olarak bu sözleri vahyetti�i ve Zü’l-Karneyn’in bir peygamber veya 

Allah’tan ilham alan bir kimse oldu�u anlam�na gelmez. Bu Zü’l-Karneyn’in bir ülkeyi 

fatih olarak ele geçirdi�i ve ele geçirilen ülkelerin halklar�n�n tamamen onun 

merhametine kal���yla ilgilidir. ��te o vakit Allah onun vicdan�na seslenerek ya azap ya 

da güzel davran��ta bulunabilece�ini söylemi�tir248.  

Zulmedenleri hem dünyada hem ahirette cezaland�r�laca�� ayn� �ekilde iyilerinde 

hem dünyada hem ahirette kar��l���n� mükafat�n� görecektir. 

Güne�in do�u� yerinden amaç do�u ufkundan göze görünmesidir. Orada 

bulunan kavmin durumu anlat�l�yor. Oran�n geni� ve düz bir yer oldu�u hiçbir engel 

                                                 
246 Bkz. Kur’an-� Kerim, Kehf 18/84-91. 
247 Kutub, Seyyid, a.g.e., C. VII, s. 439. 
248 Mevdudi, a.g.e., C. III, s. 177. 
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bulunmadan, güne� do�rudan bu toplulu�un üzerine do�uyordu. Bu nitelikler daha çok 

geni� ovalar ve çöllerin durumuna uymaktad�r249. 

Mevdudi’ye göre de Zü’l-Karneyn do�uya do�ru arka arkaya ülkeler fethederek 

ilerlerken medeni hayat�n sona erdi�i ve daha ötede ne çad�r ne de bina gibi hiçbir 

bar�na�� olmayan barbar insanlar�n ya�ad��� bir ülkeye ula�t�250. 

“Sonra Zü’l-Karneyn yine sebeplere sar�larak yoluna devam etti.  

Nihayet iki da� aras�na ula�t��� zaman orada hiç söz anlamayan bir kavim 

buldu. 

Onlar dediler ki Ey Zü’l-Karneyn Yecuc ve Mecuc burada bozgunculuk 

yap�yorlar bizimle onlar aras�nda bir sed yapman için sana vergi vermeyi teklif 

ediyoruz ne dersin? Dedi ki: Rabbimin bana verdi�i imkanlar, sizin verece�inizde 

sizinle onlar aras�na sa�lam bir sed yapay�m. 

Demir kütleleri getirin bana Zü’l-Karneyn iki da��n aras�n� demir kütleleriyle 

doldurtup da�larla ayn� seviyeye getirince “Körükleyin! dedi. Tam onu bir ate� haline 

getirince, bana erimi� bak�r getirin de dökeyim dedi. 

Art�k o Yecüc ve Mecuc’ün ne seddi a�maya ne de onda delik açmaya güçleri 

yetmedi. 

Zü’l-Karneyn bu Rabbimden bir rahmettir, bir lütufdur dedi. Rabbimin tayin 

etti�i vakit gelince, bunu yerle bir eder. Rabbimin va’di mutlaka gerçekle�ir.”251 

Kavim Zü’l-Karneyn’in güçlü bir fatih, kuvvetini ve iyili�ini güzel yerlerde 

kullanan bir ki�i oldu�unu görünce, iki da��n arkas�ndan üzerlerine sald�ran ve her�eyi 

yerle bir eden Yecuc ve Mecuc’e kar�� korunmalar� için kendilerine bir sed yapmas�n� 

istediler. Bunun için de ona bir vergi vermeyi önerdiler. Ancak o Allah’tan alaca�� 

mükafat daha de�erli oldu�unu söyleyerek bunu reddetti ve kar��l�ks�z olarak onlara 

yard�m etti ve sadece onlardan insan gücü istedi.  

Demir’e belli bir oranda bak�r kat�ld���nda daha da güçlü dayan�kl� hale geldi�i 

Allah’�n Zü’l-Karneyn’e verdi�i bir bilgiydi. Böylece iki da� aras� birle�ti ve Yecuc ve 

                                                 
249 Kutub, Seyyid, a.g.e., C. VII, s. 441. 
250 Mevdudi, a.g.e., C. III, s. 177. 
251 Bkz. Kur’an-� Kerim, Kehf 18/92-98. 
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Mecuc’ün yollar� kapand�. Yüce Allah’�n yard�m�yla yapt��� bu i�i Allah’a havale 

ederek kendisinde bir gücün olmad���n�, as�l gücün Allah’a ait oldu�unu belirtti. 

Da�lar�n, engellerin, sedlerin k�yamet gününden önce yerle bir olaca��n� ve yeryüzünün 

düz bir hale gelece�i konusundaki inanc�n� aç�klad�252. 

Allah’�n va’di ile iki �ey kastedilmi�tir. Birincisi duvar�n y�k�laca�� an anlam�na 

gelebilir; ikincisi Allah taraf�ndan her �eyin yok edilece�i, helak edilece�i an olan 

k�yamet kastedilmi� olabilir253. 

Yecuc ve Mecuc ile ilgili çe�itli rivayetler vard�r. Yecuc ve Mecuc öldürme, 

soygun, ya�ma ve di�er kötülükleri yapan bozgunculuk ç�karan bir kavimdir. Bunlar 

yarat�l���nda kötülük bulunan Ademo�ullar�ndan iki kabiledir. Son derece uzun olanlar� 

oldu�u gibi son derece k�sa olanlar� da vard�. Yine tefsirciler �öyle der; bunlar insan eti 

yiyenlerdi. �lkbaharda ortaya ç�karlar, yemedik hiçbir �ey b�rakmazlar, her kuru �eyi de 

al�p götürürlerdi254. 

Bu konuda Enbiya suresi 96-97 ayette �öyle buyrulur; “nihayet Yecuc ve 

Mecuc’un önü aç�l�p her tepeden bo�and�klar� ve hak olan vaad yakla�t��� zaman...” Bu 

ayette de onlar�n ortaya ç�kmalar�yla ilgili herhangi bir zaman belirlemesi yoktur. 

Burada da kastedilen k�yametin yakla�mas�d�r. Allah’�n belirledi�i zaman insanlar�n 

hesab�ndan ba�kad�r. Dolay�s�yla k�yametin yakla�mas�yla ortaya ç�kmas� aras�nda 

milyonlarca y�l veya yüzy�llar bulunabilir. Bu insanlara çok uzun gelebilir, ancak 

Allah’a göre k�sa bir zaman parças�ndan ibarettir255. 

Hadislerde ise Yecuc ve Mecuc �öyle anlat�l�r. 

“Zeyneb b. Cah� anlat�yor. Resulullah bir gün korkulu bir �ekilde odaya girdi. 

�öyle diyordu: “La ilahe illallah, yakla�an bir beladan Arab�n vay haline. Bugün, Yecuc 

ve Mecuc’ün seddinden �öyle bir gedik aç�ld�: “Ba�parma��yla �ehadet parma��n� halka 

yaparak gösterdi. Ben; - Ey Allah’�n Resulü, yani içimizde salih kimseler oldu�u halde 

toptan helâk mi olaca��z? dedim. 

 

                                                 
252 Kutub, Seyyid, a.g.e., C. VII, s. 443. 
253 Mevdudi, a.g.e., C. III, s. 179. 
254 Sabuni, M. Ali, a.g.e., C. III, s. 467. 
255 Kutub, Seyyid, a.g.e., C. VII, s. 444. 
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- Evet, fenal�klar artarsa öyle olur. 

Ebu Hureyre anlat�yor: Resulullah Zü’l-Karneyn’in in�a etti�i sed hakk�nda 

buyurdu ki: Yecüc ve Mecüc onu her gün oyuyorlar. Tam delecekleri s�rada ba�lar�nda 

bulunan reis: B�rak�n art�k delme i�ini yar�n yapars�n�z, der. Onlar b�rak�p gidince Allah 

seddi daha sa�lam olacak �ekilde eski haline iade eder. Böylece günler geçer, 

kendilerine takdir edilen müddet dolar ve onlar�n insanlara musallat olmalar�n� Allah’�n 

arzu etti�i vakit gelir. O zaman ba�lar�ndaki reis: Haydi dönün, yar�n �n�allah bunu 

deleceksiniz der ve ilk defa in�allah tabirini kullan�r. Resulullah devamla �öyle der ki: 

Dönüp giderler. Ertesi gün geldikleri vakit seddi ne halde b�rakm��larsa öyle bulurlar o 

günkü çal��ma sonunda delerler. Aç�lan delikten insanlar�n üzerine bo�an�rlar. Önlerine 

ç�kan sular� içip kuruturlar. �nsanlar onlardan korkup kaçar. Yecüc ve Mecüc gö�e bir 

ok atar. Bu ok kana bulanm�� olacak kendilerine geri döner. �öyle derler: Arzda olanlar� 

ezim ezim ezdik, semada olanlar� da alçalt�p alt ettik. 

Allah onlar� enselerinden yakalayacak bir kurt gönderir. Bu kurt onlar� toptan 

helak eder, herbirini parçalanm�� halde yere serer.”256 

Yecuc ve Mecuc’un Mo�ol ve Mançular oldu�u, Tatarlar oldu�u tahminler 

aras�ndad�r. Bunlar kesin de�il rivayetlerdir. En do�rusunu elbette Allah bilir257. 

Böylece Zü’l-Karneyn’in k�ssas� sona eriyor. O sahip oldu�u gücü iyi i�lerde ve 

yap�c� yönde kullanan güzel bir hükümdar örne�idir. Allah ona yeryüzünde egemenlik 

vermi� o da bunu hak yolda, iyilikte kullanm��t�r. Seddin yap�lmas�nda da hem bir 

mühendis hem bir alim özelli�i göstermi�, Allah taraf�ndan seçkin k�l�nm�� bir kul idi. 

 

 

 

 

 

                                                 
256 Canan, �brahim, a.g.e., C. IV, s. 78-82; C. XVII, s. 554-555. 
257 Kutub, Seyyid, a.g.e., C. VII, s. 445; Canan, �brahim, a.g.e., C. IV, s. 84. 
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II. BÖLÜM 

KUR’AN KISSALARININ KAYNA�I 

A) KUR’AN KISSALARININ KAYNA�I VAH�YD�R 

Kur’an K�ssalar�n�n kayna��n� ara�t�rmak demek (k�ssalar�n Kur’an’�n önemli 

bir bölümü olmas� sebebiyle) bir anlamda, Kur’an’�n tümünün kayna��n� ara�t�rmak 

demektir. Elbette ki inananlar�n yan�nda Kur’an’�n Allah’�n kelam� oldu�u konusunda 

herhangi bir �üphe yoktur. Bu 1400 y�ld�r ne bir �üphe ne de bir ihtilaf konusu olmu�tur. 

Say�s�z Kur’an’î naslar, aç�k ve net ifadelerle bu kitab�n vahiyden ba�ka bir �ey 

olmad���258. Arapça bir Kur’an olarak259, Allah kat�ndan peyderpey indirildi�i260 

bildirilmektedir. 

K�ssalar kayna�� ilahi vahiydir. Bütün peygamberlere gönderilen vahiy tekdir. 

Bundan dolay� hiçbir insan�n nebiler. Çünkü onlar�n görev, amaç ve sorumluluklar� “Bir 

ve orta�� olmayan Allah (cc)’a iman akidesini tebli� etmek, fazilet ve ahlak ö�retilerini 

yerle�tirmek ve ya�amlar� boyunca kar��la��lan bozulmalar� ve e�rilikleri 

düzeltmektedir. Bu hususda Allah (cc) �öyle buyrulur: “Peygamber, Rabbi'nden 

kendisine indirilene iman etmi�tir, mü’minler de! Hepsi de, Allah’a, meleklerine, 

kitaplar�na ve peygamberlerine iman etmi� ve:-Allah’�n peygamberlerinden hiç birini 

(di�erinden) ay�rmay�z. ��ittik ve itaat ettik, Rabbimiz, ba���laman� dileriz, dönü� 

sanad�r.” demi�lerdir.” (Bakara/285) 

Vahiy: vas�tayla veya vas�tas�z Allah taraf�ndan kesin bir �ekilde ki�inin kendi 

nefsinde buldu�u bilgidir. Allah, Peygamberimiz Muhammed!e ve k�ssalar� insanl�k 

hayat�nda büyük tesirler b�rakan ondan önceki me�hur peygamberlere de vahyetmi�tir. 

Bütün nebiler ve Resuller insanlar�n Allah’a, peygamberlerine ve ebedi ahiret hayat�na 

iman etmelerini müjdelemi�ler ve insanlar�n Allah’� peygamberlerini ve yak�t� insanlar 

ve ta�lar olan cehennemi inkar etmemeleri hususunda uyarm��lard�r261.  

Kur’an-� Kerim indirildi�inden beri herhangi bir ilave veya ayetlerin ç�kar�lmas� 

gibi ar�zalar asla söz konusu olmam��t�r ve k�yamete kadar da olmayacakt�r. Çünkü 

                                                 
258 Bkz. Kur’an-� Kerim, Necm 53/4; A’raf 7/203; En’am 6/19, 106; Nisa 4/163; Yunus 10/15; Fat�r 
35/31. 
259 Bkz. Kur’an-� Kerim, Yusuf 12/2; Tâha 20/113; Zümer 39/28; Fussilet 41/3; �ûrâ 42/7; Zuhrûf 43/3. 
260 Bkz. Kur’an-� Kerim, �nsan 76/23; �l-i �mran 3/3; Nisa 4/136; Furkan 25/1; Bakara 2/23; Hicr 15/9; 
Nahl 16/89, 102; �sra 17/82.  
261 Vehbe, Zuhayli, el-K�ssatu’l Kur’aniyye, 1996, �am, s. 13-14. 
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Kur’an’�n her türlü tahriften korunaca�� Allah taraf�ndan taahüd edilmi�tir262. Metin ve 

sened yönünden geçmi� semavi kitaplar�n ba��na gelen tahrif, de�i�me, ilaveler, 

rivayetlerdeki kopukluklar gibi problemler Kur’an’a ar�z olmam��t�r. Çünkü Kur’an-� 

Kerim d���ndaki kitaplar�n muhafazas� Allah taraf�ndan bizzat taahhüd alt�na al�nmam��, 

sadece insanlar�n korumas�na b�rak�lm��t�r263. 

Semavi kitaplar�n korunmas�ndaki bu ilahi ayr�m�n sebebi �udur ki; Kur’an 

d���ndakiler belli bir vakit veya belli kavimler için gönderilmi�tir. Onlardan herhangi 

biri son olarak, öncekileri tasdik eden, teyid etmek amac�yla gönderilmemi�tir. Fakat 

Kur’an kendinden öncekileri tasdik eden, tamamlayan en son ilahi kitapt�r264. 

Bu nedenledir ki Kur’an tüm semavi kitaplardaki sabit, her zaman için geçerli 

olabilecek, de�i�mez hakikatleri ihtiva eder. Öncekileri tamamlay�c� ve öncekilerde 

olmayan hakikatleri de ihtiva etmektedir. Böylece Yüce Allah Kur’an’� göndermekle 

din hususundaki nimetini insanlara tamamlam��t�r265. 

B) KUR’AN KISSALARININ KAYNA�ININ K�TAB-I MUKADDES 

OLDU�U �DD�ASI 

�slami ara�t�rmalarla ilgilenen müste�riklerden hemen hemen hepsi Kur’an’�n 

Allah indinden olmad��� Hz. Peygamber’in seyahatleri esnas�nda gerek Mekke’de 

gerekse Medine’de birçok vesilelerle kar��la�t��� Yahudi ve H�ristiyan unsurlardan 

ald��� görü�ünde ittifak etmektedirler ve bunu yazd�klar� eserlerde ve makalelerde 

i�lemi�lerdir266. 

Ayr�ca Kitab-� Mukaddes’te anlat�lan k�ssalarla Eski Ahit k�ssalar� aras�nda bir 

paralelli�in bulundu�unu da Kur’an K�ssalar�n�n kayna�� ba�lam�nda sürekli gündeme 

getirilmi�tir267. Bu tür iddialar�n temel amaçlar�ndan biri Kur’an ile Kitab-� Mukaddes 

aras�nda varolan baz� konu benzerliklerini ön plana ç�kararak ikisi aras�nda paralellik 

kurmak yani Kur’an’� Kitab-� Mukaddes’e irca etmek, Kur’an’�n kayna��n�n Kitab-� 

Mukaddes oldu�unu ifade etmektir. Bunun sonucu olarak da Kur’an ile Kitab-� 
                                                 
262 Bkz. Kur’an-� Kerim, Hicr 15/9; K�yamet 75/17-19. 
263 Bkz. Kur’an-� Kerim, Maide 5/44. 
264 Bkz. Kur’an-� Kerim, Nisa 4/47; Maide 5/46-48; Yusuf 12/111, Yunus 10/37; Bakara 2/41, 49, 97; 
En’am 6/92; Fat�r, 35/31. 
265 Bkz. Kur’an-� Kerim, Maide 5/3; En’am 6/114-115. 
266 �engül, �dris, Kur’an K�ssalar� Üzerine, I��k Yay., �zmir 1994, s. 159. 
267 Bu vb. argümanlar için bkz.Watt, W. Montgomery, Kur’an’a Giri�, (çev.: Süleyman Kalkan), Ankara 
Okulu Yay., Ankara 2000, s. 55-71. 
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Mukaddes ayn� statüye indirgenecek ve bu benzerliklerden hareketle Kitab-� 

Mukaddes’in maruz kald��� tenkitler Kur’an içinde gündeme getirilmesidir. 

Kur’an’�n kayna��n� Kitab-� Mukaddes’te arama çabalar� tarih boyunca varl���n� 

sürdürmü�tür. Vahyin nüzul sürecinde gayrimüslimler Hz. Muhammed’e Kitab-� 

Mukaddes’le ilgili geni� bilgi sahibi olan birinin gizlice Kur’an’� ö�retmi� olabilece�ini 

iddia etmekteydiler ki Kur’an bunu �u ayetle dile getirmi�tir268: 

“�üphesiz biz onlar�n; Kur’an’� ona ancak bir insan ö�retiyor dediklerini 

biliyoruz. Kendisine nisbet ettikleri �ahs�n dili yabanc�d�r. Halbuki bu Kur’an apaç�k 

bir Arapça’d�r.”269 

Halefulllah’�n da ifade etti�i üzere köle oldu�u kabul edilen bu insanlar�n Kitab-� 

Mukaddes’e ait nüshalar� ellerinde bulundurma ihtimali zay�ft�r. Zira o dönemde sözlü 

kültür hakimdi, Kitab-� Mukaddes’e ait yazma nüshalar�n say�s�n�n çok az oldu�u ve 

bunlar� elde etmek içinde yüklü miktarda bir bedel ödenmesi gerekti�ini bu nedenle bu 

tür nüshalar�n ekonomik aç�dan zengin insanlar�n elinde bulunabilece�ini de gözard� 

etmemek gerekir. Fakirlerin, kölelerin sahip olduklar� bilgiler, insanlar aras�nda dola�an 

söylentilere dayanmaktayd� ki bunun kayna�� da sözlü kültürdü. Sözlü kültürde tahrif, 

de�i�tirme, ekleme ve ç�karma türü giri�imlere maruz kalma ihtimali de sürekli varolan 

bir gerçektir270. 

Müste�rik Goldziher ve di�er baz�lar�n�n iddias�na göre Hz. Peygamber 

gençli�inde ticaret maksad�yla yapm�� oldu�u seyahatleri esnas�nda zeki bir gözlemci 

ve yarat�l�� icab� ahlâki de�erlere önem veren ki�ili�i ile gitti�i ve gördü�ü toplumlarda 

ho�lanmad��� hem�ehrilerinden daha kibar ve sa�lam adetlerle kar��lanm��t�r. 

Dolay�s�yla ileride yapaca�� �slahatlar hususunda harekete geçmi�, onlardan etkilenmi� 

olabilece�ini öne sürerler. Oysa o günkü H�ristiyan toplumu apaç�k bir sapk�nl�k 

içindeydi. 

Hz. Peygamber’in Kitab-� Mukaddes kültürünü ald��� iddia edilen kaynak da 

Varaka b. Nevfel’dir. Bu zat Hz. Hatice’nin amcas�n�n o�lu H�ristiyan bir alimdi ve 

Mekke’de oturuyordu. Varaka hadisesinde Hz. Hatice Hz. Peygamber’in, Hîra 

ma�aras�nda ba��na gelenleri Varaka’ya anlatm��t�r. Bu k�sa görü�mede Hz. 
                                                 
268 Demir, �ehmus, Mitoloji, Kur’an K�ssalar� ve Tarihi Gerçeklik, Beyan Yay., �stanbul 2003, s. 80. 
269 Bkz. Kur’an-� Kerim, Nahl 16/103. 
270 Hallefulla, A. Muhammed, a.g.e., s. 260-261. 
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Muhammed’in Kur’an’�n muhtevas�n� ondan almas� mümkün olmad��� gibi tarihi bir 

kan�tta yoktur. Kald� ki Varaka Hz. Peygamber’in gördü�ü mele�in Hz. Musa’ya 

gönderilen Namus-u Ekber (Cebrail) oldu�unu söylemi�tir. Ayn� zamanda da 

peygamberli�ini müjdelemi� ve kendisinin de ömrü yeterse davas�nda yard�m edece�ini 

belirtmi�tir. Aç�kça Resulullah’� davas�nda te�vik etmi� ve O’na iman etmi�tir271. 

Kur’an ile Kitab-� Mukaddes aras�nda paralel görünen unsurlar�n Hz. 

Muhammed’in vefat�ndan sonra Yahudi ve H�ristiyan bilginlerden etkilenerek Kur’an’a 

eklenmi� olabilece�i dü�üncesi savunulmu�tur. Modern dönemde de baz� Oryantalistler 

bu görü�ü benimseyerek, bu paralelli�in bulundu�unu, bu nedenle de k�ssalar�n Kitab-� 

Mukaddes’ten al�nm�� olma ihtimalinin güçlü oldu�unu belirtmi�lerdir. Halbuki Hz. 

Peygamber’in Kur’an’�n çe�itli k�s�mlar�n� baz� kölelerden alma ihtimali bulunmad��� 

gibi, Hz. Peygamber sonras� dönemde de Kur’an’a bir �ey eklenmi� veya ç�kar�lm�� 

de�ildir272. Zira Kur’an’�n bütünüyle ilahi vahiy oldu�u ve bir de�i�ikli�e u�ramad��� 

Kur’an’�n kendisi taraf�ndan birçok yerde ifade edilmi�tir bunu tarih de aç�kça 

göstermektedir273. Kur’an’�n herhangi bir tahrifata u�ramad���n� gösteren en önemli 

delillerden biri de Kur’an’�n ayetlerinin iner inmez ba�ta Hz. Peygamber olmak üzere 

hemen ezberlenmesidir. Yine ayn� �ekilde, Kur’an’�n korunmu�lu�unun önemli bir 

delili de ilahi vahyin yaz�ya geçirilmesi sürecidir. Ayr�ca Hz. Peygamber’in her y�l 

ramazan ay� içerisinde kendisine inen ayetleri Cebrail’le okunmas� da korunmu�lu�unun 

delillerindendir. Ezberleme, yazma ve okuma i�lemleri birbirinden ba��ms�z 

de�erlendirilemeyecek ve korunmu�lu�un en üst düzeyde sa�lanmas� anlam�nda 

birbirini destekleyen unsurlard�r.  

Hz. Peygamber’in okuma-yazma bilmeyen bir ümmi oldu�u içinde geçmi� 

dinlere ait bilgileri okuyarak elde etmesi mümkün de�ildir274. Arapça’ya hakimiyetten 

ba�ka bir �eyleri olmayan ümmi bir kavim olan Araplar�n içinde, ümmi olan Hz. 

Peygamber’e ö�retmenlik yapacak bir ö�retmenin olmad��� veya olamayaca�� apaç�k 

bir gerçektir. Çünkü onlar�n belli ba�l� vas�flar�ndan birisi “Ümmilik”tir. Yine �slam 

öncesi Araplar�n en me�hur lakaplar�ndan biri olan “cahili” kelimesi de onlar�n ilim ve 

irfandan semavi kültürlerden uzak bir millet olduklar�n� aç�kça gösterir. 

                                                 
271 �engül, �drik, a.g.e., s. 160-163. 
272 Demir, �ehmus, a.g.e., s. 82-83. 
273 Bkz. Kur’an-� Kerim, Bakara 2/59, 75; Nisa 4/46; Maide 5/13, 41; A’raf 7/162. 
274 Bkz. Kur’an-� Kerim, Cuma 62/2; Ali-i �mran 3/164; A’raf 7/157; Ankebut 29/48. 
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Bütün semavi kitaplar as�llar� itibariyle tek bir kaynaktan ilahi vahiyden 

peygamberler arac�l���yla insanlara tebli� edilmi�tir. Bu sebeple temele ait prensip ve 

esaslarda bir benzerli�in bulunmas� gayet do�ald�r. Ancak Tevrat ve �nciller as�llar�n� 

koruyamam��, tahrife u�ram��t�r. Kur’an için ise böyle bir �ey söz konusu dahi 

edilemezken, Kur’an’a tahrif olmu� ve çeli�kilerle dolu Kitab-� Mukaddes asla 

kaynakl�k edemez. 

Kur’an-� Kerim’i ve Kitab-� Mukaddes’i inceleyecek olursak aralar�nda k�ssalar� 

anlatma metod ve üsluplar�nda aç�k farkl�l�klar görürüz. Kur’an’�n Kitab-� 

Mukaddes’ten farkl� olarak, k�ssalar�n ders ve ibret olacak can al�c� noktalar�n� 

anlatt���n� k�ssalar�n teferruatla ilgili k�sm�n� almad���n� görürüz. Kur’an’�n geçmi� 

haberleri ele al��� �slami davet gere�i ibret, ö�üt ve tefekkür içindir. Üslup itibar�yla da 

çarp�c� tablolar� en canl� bir tarzda sunarken tafsilat ve teferruat k�s�mlar�n� 

geçmektedir275. 

Kur’an k�ssa anlat�rken Tevrat’�n yolunu izlememi�tir, Tevrat’�n (daha önce) 

peygamberlere ait haberleri anlatt��� gibi bu haberleri anlatmam��, bu haberlerden bir 

k�sm�n� seçmi�, di�er k�s�mlar�n� b�rakm��t�r. “Gönderilen müjdeci ve uyar�c� elçilerden 

bir k�sm�n� daha önce sana anlatt�k, bir k�s�m Kur’an k�ssalar� seçerken geçmi�teki 

insanlara ait tüm haberleri aktarmay� hedeflememi�, bunlardan yaln�zca �slam mesaj�n�n 

hali ve Peygamber’in gönderildi�i toplum kar��s�ndaki konumu ile örtü�en haberleri 

seçmekle yetinmi� bu yüzden Tevrat’ta mevcut olan ayr�nt�lara girmemi�tir. Ayr�ca 

Kur’an Tevrat’�n aksine zaman belirtmemi� zaman�n� k�ssalar�n terkibinde temel ö�e 

yapmam��t�r276.  

Tevrat incelendi�inde, tarih bilgisini ön plana ç�karan ve detayl� tarih bilgilerine 

yer veren bir metin oldu�u göze çarpar. Tevrat’taki k�ssalar�n belki de en belirgin 

özelli�i sunulan bilgilerin tarih, yer, �ah�s gibi unsurlarla, bütün detaylar�yla 

verilmesidir. As�l amac� unutturma veya gözard� etme pahas�na çok detaylara 

girilmekte, adeta hiçbir detay kaç�r�lmamaktad�r. Oysaki Kur’an k�ssalar� büyük bir 

k�sm� te�kil etmelerine ra�men, Kur’an bir tarih kitab� görünümü arzetmez. 

Ayr�nt�lardan uzak durulmakta, özellikle yer ve zaman gibi unsurlardan söz edilmez 

verilmek istenen mesaj ön plandad�r. Yine Tevrat’a hakim olan tarih kitab� görünümü 
                                                 
275 �engül, �dris, a.g.e., s. 176-177. 
276 Hallefullah, A. Muhammed, a.g.e., s. 264. 
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�srailo�ullar� merkezli bir yap� arzeder. Yani Tevrat �srailo�ullar�n� konu alan bir siyer 

kitab� görünümündedir. Oysa Kur’an’da belirli bir kavim veya topluluk ön plana 

ç�kar�lmad��� gibi tüm k�ssalar tevhid eksenli ve hidayet amaçl� olarak yer almaktad�r 

ki, k�ssalar�n i�leni� biçimine ve muhtevas�na da bu özellikler yans�m��t�r277. 

Büyün bu hususlar, Kur’an k�ssalar� ile Tevrat k�ssalar� aras�nda çok büyük 

farklar oldu�unu ispatlat. Zira, Tevrat tarihsel malumat vermeyi amaçlarken; Kur’an 

ö�üt ve ibret vermeyi, müjdeleyip uyarmay�, yol gösterip ir�ad etmeyi, �slami mesaj�n 

ilkelerini aç�klay�p, muhalefet cephesine cevap vermeyi, Peygamber ve ona tabi 

olanlar�n kalplerini yat��t�rmay�, mü�rik ve kafirlerin benliklerini sarmay�, vb. 

hedeflemi�tir278.  

Ayr�ca muhteva olarak da Kur’an ve Kitab-� Mukaddes k�ssalar� aras�nda ciddi 

farkl�l�klar vard�r. 

Kur’an ba�tan sona tetkik edilecek olursa tüm ayetlerde Allah her vesile ile tüm 

noksan s�fatlardan, �irkten, ehl-i dalaletin her türlü isnad ve vas�fland�rmas�ndan tenzih 

edildi�i görülür. Fakat bugün mevcut olan Kitab-� Mukaddes’te ise Allah’a be�eri 

s�fatlar isnad edilmektedir. Yine ayn� �ekilde peygamberlere, onlar�n �an�na, ismet 

s�fat�na yak��mayan fiillerin günahlar�n aç�kça isnad edildi�ini görürüz. Halbuki Kur’an 

peygamberleri en güzel s�fatlarla ve özelliklerle tan�tmaktad�r. Onlar� yüksek ahlak 

sahibi örnek insanlar olarak sunmaktad�r279. 

Kur’an’da mü�riklerin bir itham�nda �u �ekilde haber verilmektedir: “Biz bunu 

öteki dinde i�itmedik. Buyurmadan ba�ka bir �ey de�ildir.” (38/7)  

“Bu, evvelkilerin uydurmas�d�r.” (26/137) 

Mü�rikler, O’nun be�ere izafe edip, Allah taraf�ndan vahyolunmad���n�, önceki 

insanlar�n haberlerinden derlemeleri gibi, öncekilerin haberlerinden derlem olsayd�, 

benzer kitaplar vücuda getirildi280. 

Öze ait farkl� muhteva göstermektedir ki Kur’an k�ssalar�na kaynak Kitab-� 

Mukaddes olamaz. 

                                                 
277 Demir, �ehmus, a.g.e., s. 88-90. 
278 Hallefullah, Muhammed, a.g.e., s. 264. 
279 �engül, �dris, a.g.e., s. 180-182. 
280 Çelik, Muhammed, Kur’an Kur’an’� Tan�ml�yor, �ule yay., 1998, �stanbul, s. 301-302. 
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Anla��laca�� üzere Kur’an k�ssalar�n�n kayna��n� Kitab-� Mukaddes’e 

dayand�rma giri�imleri ve iddialar� gerçe�i yans�tmamaktad�r. Kur’an ile Kitab-� 

Mukaddes’in birçok ortak k�ssay� içerdi�i do�rudur. Ancak konular aras�nda benzerlik 

olsa da, ifade etti�imiz gibi, konular�n i�leni� �ekli ve ana temalar�nda, yap� ve 

muhtevalar�nda büyük farkl�l�klar vard�r. Özetle ifade edecek olursak nak�s ve kusurlu 

olan�n mükemmele kaynakl�k etmesi hiçbir �ekilde makul say�lmaz. Yani Kur’an 

k�ssalar� tamam�yla ilahi kaynakl�d�r, vahiy mahsulüdür, Kitab-� Mukaddes kaynakl�k 

etmemi�tir, edemezde. 

C) KUR’AN KISSALARININ KAYNA�ININ ARAP M�TOLOJ�S� 

OLDU�U �DD�ASI 

K�ssalar�n kayna�� konusunda di�er bir konu da kayna��n Arap hitap çevresi ile 

nüzul dönemi Arap kültürüyle ilgisidir. Baz�lar� Arap kültürüne k�ssalar�n kayna��n� 

irca etmeye çal��m�� ve k�ssalar�n Araplar�n bildi�i �ekliyle Kur’an’da yer ald�klar�n�, 

Kur’an’�n bu anlamda bir düzeltmeye gitmedi�ini ve onlar�n bilgisini esas ald���n� ifade 

etmi�tir. Kur’an’�n inmi� oldu�u toplumun kültürünü gözetti�i, kabul edilen bir 

husustur. Ayr�ca mesaj�n muhataba ula�abilmesi için de bir gerekliliktir. Ancak 

Kur’an’da sunulan bilgilerin tümüyle Araplarca bilinen hususlar oldu�u manas�na 

gelmez. Bu nedenle bu durumun üslupla ve dilin kullan�m biçimiyle s�n�rl� tutulmas� 

gerekir. 

K�ssalar�n tümünün veya en az�ndan büyük bir ço�unlu�unun Araplar taraf�ndan 

bilindi�ini veya bilinmedi�ini ifade etmek yanl�� olur. Ancak �u belirtilmelidir ki 

Kur’an’da Araplarca bilinen k�ssalar oldu�u gibi bilinmeyenlerde vard�r. K�ssalarda 

kullan�lan “elem tera” (Görmedin mi? Görmez misin?) ifadesi Araplar�n bildi�i k�ssalar 

için bir ipucu olabilir. Muhatab�n anlat�lan olayla ilgili bilgi sahibi oldu�u anlam�na 

gelir bu gibi ifadelerle ba�lamak. Cahiliyye dönemi Arap �iirinde de konu olan Ad, 

Semud kavimlerinin yer ald��� k�ssalar, Süleyman ve cinlerle münasebetinin anlat�ld��� 

k�ssa, Hud ve Salih k�ssalar�n�n Araplarca bilindi�ini tespit etmek mümkündür281. 

Ancak k�ssalar�n di�er bir k�sm�n�n Araplarca bilinmedi�i de a�ikard�r. Hud 

suresinde anlat�lan Nuh k�ssas�n�n sonunda: 

                                                 
281 Demir, �ehmus, a.g.e., s. 90-93’e bkz.; Hallefullah, Muhammed, a.g.e., s. 266-267. 
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“��te bunlar sana vahyetti�imiz gayb haberlerindendir. Bunlardan önce onlar� ne 

sen biliyordun ne de kavmin”282 ifadelerine yer verilerek Peygamber ve Arap 

toplumunun bilmedi�i k�ssalar�n Kur’an’da var oldu�unu göstermektedir283.  

Oryantalistler, Arap kültürünün k�ssalar�n olu�umunda büyük bir etkiye sahip 

oldu�unu yani Kur’an k�ssalar�n�n kayna��n�n Arap kültürü oldu�unu, dolay�s�yla 

Kur’an’da çeli�kilerin bulundu�unu savunurlar. 

Burada as�l önemli olan husus k�ssalar�n Araplar taraf�ndan bilinip bilinmedi�i 

de�il, Araplar�n bilgisinin esas al�n�p vak’�aya ve tarihe uymayan yanl��l�klar�n ve 

çeli�kilerin bulunmas� iddias�d�r. Konuya Kur’an ve Kur’an’�n evrenselli�i aç�s�ndan 

bak�ld���nda, Kur’an’�n Araplar�n bilgisini oldu�u gibi ald���n�, yanl��l�klar� düzeltme 

ihtiyac�n� hissetmedi�ini ifade etmek hem sak�ncal� bir tutum olur hem de do�ru bir 

davran�� olmaz. 

Yukar�da da ifade etti�imiz gibi Kur’an’�n baz� k�ssalar�n sonlar�nda söz konusu 

k�ssay� gaybla ili�kilendirmesi, k�ssalar�n bir k�sm�n�n Araplarca bilinmedi�ini gösterir. 

Ayr�ca Kur’an’�n evrensel bir vahiy olmas� nedeniyle284 tümüyle gerçeklere dayanan, 

yanl��l�k içermesi muhtemel olmayan, bir yap�da olman�n yerine, inmi� oldu�u 

toplumun do�ru ve yanl���n içiçe oldu�u bilgisini esas almas�, dolay�s�yla sadece onlara 

hitap etmesi mümkün de�ildir. Kur’an’da bulunan tarihsel, yerel unsurlar�n evrensel bir 

form ve yap�da bulunur. Bu da, belirli yerel, tarihsel durumlar�n yanl�� bilgilerini 

bünyesinde bar�nd�rmas�na engel te�kil eder. 

Kur’an k�ssalar�n�n kayna��n�n Cahiliye Arap kültürünün oldu�u Kur’an’�n 

muhtevas�yla, evrenselli�iyle örtü�mez. K�ssalar�n kayna�� elbette ki vahiydir. 

K�saca özetleyecek olursak; Kur’an k�ssalar�n� kabaca üç k�sma ay�rmak 

mümkündür. Sunulan bilgilerin bir k�sm� vahyin inmi� oldu�u kültürel ortamda bilinen 

çe�itli unsurlar� içermektedir ve vahiy bu kültürel ortamdaki insanlar�n bilgilerini (do�ru 

haliyle) göz önünde bulundurup kullanm��t�r. Di�er bir k�s�m, önceki ilahi dinlerde de 

yer alan anlat�mlard�r. Bir k�s�m ise hiç kimsenin bilmedi�i çe�itli unsurlard�r. 

                                                 
282 Bkz. Kur’an-� Kerim, Hud 11/49. 
283 Demir, �ehmus, a.g.e., s. 97. 
284 Bkz. Kur’an-� Kerim, En’am 6/19; A’raf 7/158; Enbiya 21/107; Furkan 25/1; Ahzab 33/40; Sebe 
34/28; Sad 38/87; Cuma 62/2-3. 
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Aç�klamaya çal��t���m�z gibi Kur’an k�ssalar� Arap mitolojisine veya Kitab-� 

Mukaddes’e dayanmamaktad�r. Bu hem ilmen, hem tarihen, hem mant�ken mümkün 

olamaz. Bunu kabullenmek Kur’an’�n do�rulu�una, kesinli�ine zarar verece�i gibi onun 

gönderilmi� ve tahrif olmam�� kitab oldu�u gerçe�ine de ayk�r�d�r. Bizzat Kur’an 

kendisinin ilahi kaynakl� oldu�unu tek bir harfinin bile benzerinin getirilemeyece�ini 

söyleyerek aç�kça insano�luna Onu de�i�tiremeyece�i konusunda meydan okumu�ken 

ve bu tarihen de vaki olmam��ken O’nda anlat�lan k�ssalar�n kayna��n� ba�ka yerlerde 

aramak elbette ki yersiz olacakt�r. Aslolan Kur’an’�n ilahi vahiy mahsulü oldu�u 

gerçe�idir, as�rlard�r de�i�tirilemedi�i gerçe�idir. Elbette ki O’nun büyük bir k�sm�n� 

te�kil eden k�ssalar�n kayna��nda da asla bir �üphe yoktur ki onlarda Allah taraf�ndan 

Hz. Muhammed’e vahyedilmi�tir. 

D) KUR’AN KISSALARININ TAR�H� BOYUTU 

Kur’an-� Kerim, tarihe ve tarihi olaylara ibret maksad�yla, as�l gayesine paralel 

olarak son derece önem vermektedir. Tarihin önemine dikkat çeken ayetlerden biri Al-i 

�mran suresi 137 ayeti: “�üphesiz sizden önce nice olaylar gelip geçmi�tir. O halde 

yeryüzünde gezin, dola��n da Hakk’� yalanlayanlar�n sonunun nas�l oldu�una bir bak�n 

ibret al�n” denilir. Kur’an’�n önemle üzerinde durdu�u tarihi olaylar�, geçmi�e ait 

haberleri gayesi, tarihi haberler arkas�nda gizli k�ymetli de�erleri özetlemek, insan�n 

de�i�meyen f�trat özelliklerini, varl�k alemine, toplumlara hükmeden sabit sünnetleri 

aç�klamakt�r285. 

Kur’an tarihe ve tarihi olaylara dikkat çekerken as�l amac� insanlar�n merak�n� 

gidermek vb. de�il, Kur’ani çerçevede Hakka, hidayete ir�ad etmektir. Kur’an tarihi 

olaylar� geçmi� peygamberler ve ümmetleriyle ilgili k�ssalar� ele al�rken tarihte hiçbir 

zaman de�i�meyen ve daima fertler ve toplumlar üzerinde tekrarlanan Sünnetullah 

çerçevesinde zikreder. Tarihin her devrinde insan ayn� insan insan�n duygular� da ayn� 

ve de�i�medi�ine göre, olaylar tekrarlanmaktad�r. Bu gerçek aç�kça Kur’an’da da �öyle 

ifade edilmi�tir: 

“Bu günleri (nusrat ve ma�lubiyet, yükseli� ve dü�ü�ü) insanlar aras�nda 

döndürür dururuz.”286 

                                                 
285 �engül, �dris, a.g.e., s. 94. 
286 Bkz. Kur’an-� Kerim, Al-i �mran, 3/140. 
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Kur’an k�ssalar�n�n tarihi canland�r�c� boyutu son derce önemlidir. Hak-bat�l 

mücadelesinde insanl�k tarihinin belki de en çarp�c� örnekleri k�ssalarda yer al�r. 

K�ssalardaki tarihi bilgilerle, insanlara, toplumlara ve tarihe yön veren belirleyici 

unsurlara yer verilir. Bu çerçevede geçmi�te ya�anan olaylarda öz itibariyle benzer 

yönlerin çok oldu�u, çe�itli insan tiplerinin ve toplumlar�n olaylara kar�� tav�rlar� ve bu 

tav�r al��lar� sonucunda kar��la�t�klar� – kar��la�acaklar� olumlu veya olumsuz durumlar 

anlat�l�r. Bundan hareketle k�ssalar “geçmi�te etkin de�erlerin �imdi ve gelecekte de 

etkin olabilece�i”ni anlat�r. Bu tarz bir yakla��m insanlar�n tarihi do�ru okumalar�na, 

olaylara yön veren esas unsurlar� fark etmelerine, ya�an�lm�� tarihsel durumlar� iyi 

de�erlendirmelerine ve gelece�e de do�ru taraftan bakmalar�na büyük bir katk� 

sa�layacakt�r. Yani k�ssalar ilahi bir tarih yorumu elde etme ve bununla bireysel ve 

toplumsal ya�am�n ak���na olumlu anlamda yön vermeleri hedefini gütmektedir287. 

Kur’an k�ssalar�n�n hepsi geçmi�te meydana gelmi� tarihi olaylar�n arz 

edilmesinden ibarettir. Kur’an k�ssalar arac�l���yla birçok tarihi olay anlatmakla birlikte, 

önemli, güvenilir ve do�ru tek kaynakt�r. Ancak muhakkak ki Kur’an’�n ve haberlerinin 

tarihi de�eri, gerçekli�i vb. Kur’an’�n tarihçilerin anlatt��� gibi geçmi� milletlerden, 

olaylardan bahseden bir tarih kitab� oldu�unu göstermez. Kur’an’daki tarihle ilgili 

haberleri, k�ssalar� tarihi vesikalar�n ara�t�r�ld���, incelendi�i gibi incelemek ve 

de�erlendirmek apaç�k bir cehalet olur. Çünkü Kur’an hiçbir zaman tarihe tarih olmas� 

cihetiyle yönelmemi�tir. Bütün üslûplar�nda oldu�u gibi Kur’an’�n k�ssalar üslûbunda 

da, tarihi yön ana gayeye ula�t�ran bir araç durumundad�r. Bu sebepledir ki, k�ssalarda 

tarihi olay�n esaslar�n� olu�turan kahraman, zaman ve mekan gibi ana unsurlara önemli 

olmayacak �ekilde yer verilmi�tir. Hatta ço�u zaman bu tarihi unsurlar�n gizli tutulmas� 

tercih edilmi�tir. As�l gayesi ilahi mesaj�n muhataplara sunulmas�na vesile olacak 

�eklide bazen ve nadiren tarihin unsurlar�yla ilgili tafsilata yer vermektedir. Bunun 

hedefi de yine mesaj�n çarp�c� ve etkileyici bir tarzda muhataplara iletilmesidir288. 

Tarih ilim ve yeni tarihi ke�ifler, Kur’an k�ssalar�n�n birço�unun gerçekli�ini 

ayd�nlat�rken izah edemediklerini de reddedecek kesin bilgi ve delillere sahip de�ildir. 

O halde tarihin aciz kal�p sustu�u Kur’anî k�ssalar hakk�nda söz yine Kur’an’�nd�r. 

Çünkü özellikle Kur’an’daki tafsilatl� ve tarih boyunca unutulmu� k�ssalar, Allah’tan 

                                                 
287 Demir, �ehmus, a.g.e., s. 143-144. 
288 �engül, �dris, a.g.e., s. 107-108. 
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ba�kas�n�n bilemeyece�i gayb haberlerindendir. Kur’an’�n haber verdi�i �ekli ve miktar� 

ile tarihte gerçekten meydana gelmi�, ya�anm�� hadiselerdir. Biz kesin olarak iman 

ediyoruz ki; Kur’an k�yamete kadar hüküm sürecek ilahi bir mesajd�r. O halde bu mesaj 

k�yamete kadar mütemadiyen anla��lmaya çal���lacak, her geçen gün ilim ve fenlerin 

geli�mesiyle birlikte Kur’an’�n yeni yeni gerçekleri, mucizevi hakikatleri teyid ve ispat 

edilecektir289. 

Kur’an k�ssalar�n�n tarihi boyutundan kastetti�imiz, k�ssalarda geçen tarihsel 

bilgileri veya anlat�lan olaylar�n s�n�rlar�n� belirtmek de�ildir. Gayemiz, k�ssalar�n 

tarihsel aç�dan de�erinin ara�t�r�lmas�d�r.  

Bu sorunun tarihi Hz. Muhammed’in peygamberli�inin ba�lad��� ça�a kadar 

uzanmaktad�r. Bunun dayana�� da Yahudiler aras�ndaki yayg�n bir dini görü�e 

dayanmaktad�r. Onlar peygamberler oldu�unu iddia eden ki�ileri do�ru veya yalan 

söylediklerini anlamak için �u kriterleri vard�; Peygambere gaybdan bilgi gelir, geçmi� 

peygamberler ve toplumlara ait haberler gayb bilgilerindendir. Yahudiler insanlara 

vahyin semadan indi�ini anlat�yordu. Onlar�n gerçek peygamber ile sahtesini 

(Peygamberlik taslayan�) ay�rabilme yolu buydu290.  

Tarihsel bilgiler, tabi olunan din (esaslar�) olmay�p hiçbir �ekilde Kur’an’�n 

zaman, mekan ve olaylar�n kronolojisini vermemi�tir. Kur’an’�n tarihsel bilgilere i�aret 

etmekteki amac� ö�üt ve ibret vermektir. Yani Kur’an bu bilgileri tarihsel çerçeveden 

ç�kart�p dini çerçeveye oturtulmu�tur291. 

K�ssalarla ilgili �u noktalarda de�inmek gerekir; 

1. Kur’an tarih biliminin temel unsurlar�ndan zaman ve mekan� belirtmemi�tir. 

Kur’an da zaman� belirtilen tek bir k�ssa yoktur. Baz� k�ssalarda �ah�s isimlerin de yer 

verilmemi�tir. 

2. Kur’an baz� olaylar� özellikle seçmi�, di�erlerini anlatmam��t�r. Bir �ah�s 

veya bir toplumun ba��na gelenlerle ilgili olarak meydana gelen olaylar� tam ve eksiksiz 

olarak anlatma yolunu tutmam��, sadece hedeflerine ula�maya yard�m eden, yani 

zihinleri ö�üt almaya ve hidayete yönelten ifadeleri seçmekle yetinmi�tir. 

                                                 
289 �engül, �dris, a.g.e., s. 114. 
290 Hallefullah, Muhammed, a.g.e., s. 51. 
291 Hallefullah, Muhammed, a.g.e., s. 76. 
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3. Kur’an olaylar�n verili�i ve anlat�m�nda kronolojik ve do�al s�ralamaya 

dikkat etmemektedir292. 

Kur’an k�ssalar�n� Allah’�n ilim ve kudretinin s�n�rlar� çerçevesinde 

de�erlendirmezsek en önemli özelli�i olan ders ve ibret yönünü inkar etmi� oluruz. 

Kur’an-� Kerim k�ssalar üslûbu ile evrensel özelli�e sahip, k�yamete kadar tüm 

insanlar için ders ve ibret olacak müsbet ve menfi örnekleri, modelleri, dini tefekküre 

delil olacak hadiseleri tertemiz tarihi gerçekler olarak takdim eder. Kur’an k�ssalar� 

ya�anm�� tarihi olaylard�r. �nsanl�k de�i�medikçe benzer olaylar�n ya�anmas� ihtimal 

dahilinde olaca��ndan Kur’an insanl��� bu olaylarla uyarmaktad�r. Bu uyar�� k�ssalar�n 

üslûbuyla çarp�c� ve etkileyici bir boyut kazanmaktad�r. Kur’an k�ssalar�n�n uydurma 

veya temsili oldu�unu iddia etmek, Kur’an’�n ilk dü�manlar�n�n da ithamda 

bulunduklar� “öncekilerin uydurma hikayeleri”293 iftiras�n� tekrarlamaktan ba�ka bir �ey 

de�ildir. Böyle bir tavr�nda Kur’an gerçe�iyle ba�da�mas� mümkün de�ildir. Kur’an 

k�ssalar�nda i�aret suretiyle, hatta dizili� tarzlar�ndan aç��a ç�kan nice tarihi hakikatler 

vard�r. Arkeolojik buluntular, belgeler geli�tikçe bu s�rlar daha iyi anla��lacakt�r. 

Sonradan ilmen ke�fedilen, ama önceden Kur’an da temas edilmi� olan bu hakikatlerden 

birkaç�n� a�a��da verece�iz: 

1) Kainat�n yarat�l�� k�ssas�nda, kainat�n enerjiden yarat�ld���, dünyan�n iki 

canl�lar�nda dört gün yani devre geçirdi�i anlat�lm��t�r294. Günümüzde fizik ve jeoloji 

ilimleri de bu bilgileri tasdik eder. 

2) Hz. Adem’in yarat�l���. Kur’an Adem’in topraktan yarat�ld���n�, sonraki 

nesillerin anne karn�nda ya�ad�klar� embriyo safhalar�n� ba�ka bir vasatta geçirdiklerini, 

sonra hayata gözlerini açt�klar�n� anlat�r. Biyoloji ve di�er ilimlerde buna aç�klar. 

3) Kur’an Yemen’de medeniyetlerin kuruldu�unu Sebe �ehri civar�ndaki 

bahçelerin Sebe seddi vas�tas�yla muhafaza edildi�ini ama insanlar�n �ükretmedikleri 

için bu nimetin ellerinden al�nd���n� haber verir295. Arkeolojik bulgularda bu 

yöndedir296. 

 

                                                 
292 Geni� bilgi için bkz., Hallefullah, a.g.e.,s . 83. 
293 Bkz. Kur’an-� Kerim, En’am 6/25; Enfâl 18/31; Nahl 16/24; Müminun 23/83; Furkan 25/5-6; Neml 
27/68. 
294 Bkz. Kur’an-� Kerim, Fussilet 41/9-12. 
295 Bkz. Kur’an-� Kerim, Sebe 34/15-19. 
296 Sa�lam, Bahaeddin, Kur’an K�ssalar�, Tebli� Yay., �stanbul 1985, s. 27-28. 
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III. BÖLÜM 

KUR’AN KISSALARININ AMACI 

Amaç kavram�n� öncelikle �öyle aç�klayal�m: Kur’an k�ssalar�n�n kendisi 

sebebiyle nazil oldu�u amaçt�r. Öyle ki; bu amaçtan ötürü k�ssa özel bir biçimde bina 

edilmi� ve yine özel bir üslûb ile sunulmu�tur. K�ssa Kur’an’�n as�l hedefini 

gerçekle�tirme vesilelerinden biridir. Kur’an her �eyden önce bir dini davet kitab�d�r. 

K�ssa da bu daveti duyurma ve yerle�tirme vesileden biridir.  

Bütün bu eksikliklerden münezzeh olan Allah (c.c) Kur’an k�ssalar�n�n amac�n� 

�u ayette zikretmi�tir. Bütün eksikliklerden münezzeh olan Allah �öyle buyurdu; 

“Andolsun onlar�n (geçmi� peygamberler ve ümmetlerinin) k�ssalar�nda ak�l sahipleri 

için pek çok ibretler vard�r. (Bu Kur'an) uydurulabilecek bir söz de�ildir. Fakat o, 

kendinden öncekileri tasdik eden, her �eyi aç�klayan (bir kitapt�r); iman eden toplum 

için bir rahmet ve bir hidayettir.” (Yusuf, 12/111). Bu ayetle Kur’an k�ssalar� insanlar�n 

dikkatini çekmeye, dü�ünmeye, tefekkür etmeye ve ö�üt almaya ça��rmaktad�r. 

Kur’an k�ssalar�n�n ay�rtedici özelli�i be� tanedir. 

1. Kur’an k�ssalar� ak�l sahiplerine ö�üt verir. 

2. Kur’an k�ssalar� uydurulmu� olaylar de�ildir. 

3. Kur’an k�ssalar� ve Kur’an olaylar� bütün inceli�iyle aç�klar. 

4 ve 5. Kur’an k�ssalar� dünyada hidayete, k�yamet gününde Allah’�n rahmetini 

meydana gelmesine sebeptir297.  

Bu k�s�mlar�n amac�n� maddeler halinde inceleyelim: 

A) �MAN ESASLARINI �SPAT ETMEK VE AÇIKLAMAK 

Kur’an’�n ve dolay�s�yla da k�ssalar�n en önemli meseleleri tevhid, ahirete iman, 

vahiy ve peygamberlik müessesesi gibi konulard�r. 

Kur’an-� Kerim gerek tebli� edildi�i as�rdaki ortam�n insanlar�n� �irk ve inkar 

batakl�klar�ndan kurtarmak, gerekse k�yamete kadar ki evrensel ilahi kitap olu�u 

sebebiyle her zaman inananlar�n imanlar�n� sa�lam ve zinde tutmak amac�yla k�ssalar 

üslûbuyla imanla ilgili hususlar� önemle aç�klay�p ispat etmektedir. 
                                                 
297 Vehbe Zuhayli, a.g.e., s. 15-20. 
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Kur’an’�n k�ssalar üslûbu ile anlat�lan peygamberlerin davetleriyle ilgili 

ifadelerinden anla��l�yor ki, Kur’an’da ilk önce ve �srarla anlat�lmak istenen temel konu 

Allah’a iman konusudur. Peygamberin davet metodunu, tebli� keyfiyetini yans�tan 

benzer ve hatta ayn� olan ifadelerden tevhidle ilgili önemli bir ince nokta vard�r ki o da; 

tüm peygamberlerin tek bir Allah’a iman esas�n� ümmetlerine anlatmak istemeleridir. 

��aret edilen incelik insan f�trat�n�n de�i�mez bir özelli�ini yans�t�r ki o da her devirde 

bir Allah inanc� var olmu�tur. Ancak bu f�trî inanma duygusunu ilahi risaletler �����nda 

bir yön verilmezse ço�u zaman as�ls�z mecralara veya çok çe�itli �irk batakl�klar�na 

dü�ebilmektedir. Zaten peygamberler tahrif edilen Allah inanc�n� asl�na, gerçek 

safiyetine döndürmek için gönderilmi�tir. Tevhid inanc� �slam’�n özünü te�kil eder. Bu 

sebepledir ki Kur’an her vesileyle, her siyak muhataplara tevhid inanc�n� hat�rlat�r298. 

Yine k�ssalarda ahirete iman konusu da i�lenerek insanlara öldükten sonra 

dirilme, mükafat ve ceza, Allah’�n ölüleri tekrar diriltmeye gücü yetti�i anlat�larak 

ahirete iman güçlendirilir (Ashab-� Kehf K�ssas�). 

Kur’an k�ssalar�n�n önemli gayelerinden biri de Hz. Peygambere gelen vahyin ve 

peygamberli�ini ispat etmektir. Ümmi bir insana 40 ya��nda peygamberlik verilmesi ve 

vahyin d���nda her hangi birisinden ders almamas�d�r. Özellikle tafsilatla anlat�lan Hz. 

Nuh, �brahim, Yusuf, Musa, �sa, Adem k�ssalar� Hz. Peygamber’e gelen vahyi aç�k bir 

�ekilde ispat etmektedirler. Kur’an’da Hz. Peygamber’e gelen vahyin ayn�s� oldu�u 

aç�kça vurgulan�r299. 

B) HZ. MUHAMMED’E VE TÜM MÜM�NLERE TESELL� VERMEK 

Kur’an k�ssalar�n�n gayelerinden biri de ba�ta Resulullah’�n ve daha sonra da 

O’na iman eden tüm müminlerin tebli� vazifesinde kar��la�t�klar� veya k�yamete kadar 

kar��la�acaklar� her türlü eziyet ve güçlükler kar��s�nda teselli edilmesidir. K�ssalarla 

din yolunda kar��la��lan güçlüklerin her devirdeki peygamber ve tabi olanlar�n de�i�mez 

kaderi oldu�u, ancak bu eziyet ve güçlüklerin geçici oldu�u, sonunda mutlaka 

müminlerin kurtulu�a erdi�i anlat�l�r. Yine amaç bu zorluk ve güçlüklerden dolay� 

müminlerin sars�lmamas� gerekti�ini vurgulamak, sab�r gösterilmesini ve dava için 

mücadeleye devam edilmesini sa�lamakt�r. Bu Kur’an’da �öyle ifade edilir; 

                                                 
298 �engül, �dris, a.g.e., s. 281-282. 
299 Bkz. Kur’an-� Kerim, Nisa 4/163; �ura 42/3. 
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“Peygamberlerin (ba�lar�ndan geçen) k�ssalardan sana anlatt���m�z her �ey, 

senin gönlünü peki�tirmemizi sa�lar, sana bu belgelerle gerçek inananlara da ö�üt ve 

hat�rlatma gelmi�tir.”300 �lahi kanun gere�i, Hakk’�n galibiyeti Bat�l’�n helaki ile 

sonuçlanan Hak-bat�l çarp��mas� her zaman vuku bulur. Zorluk ve güçlüklerle deneme 

ve imtihan, iman ve küfür mücadelesindeki z�t de�erlerin ayr�lmas�nda en do�ru bir 

ölçüttür. Bu durumda Kur’an’�n pek çok ayetiyle aç�klanm��t�r301. 

K�ssalar, Peygamber ve müminlerin kalplerini sakinle�tirmek, keder ve 

streslerini gidermek gibi fonksiyonlar üstlenmi�tir. Bütün bunlar�n tabii sonucu olarak, 

gösterdikleri uzunca sab�r ve kararl�l�k onlar�, dü�man ve muhaliflerine kar�� muzaffer 

k�ld�. 

Yine Peygamberin kendisine iletilen mesaj� iletmesi kolay olmam��t�r. Özellikle 

Mekke döneminde mü�riklerin Peygamber’e ve iman edenlere yapt�klar� sözlü ve fiili 

sald�r�lar, olumsuz tav�rlar Peygamber’in kendisine gelen vahyi müminlerle birlikte 

prati�e dönü�türme çabas�n� engelleme çal��malar�, alay etmeleri vb. Tüm bunlar 

peygamberi üzmü�tür ve Allah’da onu, onun yan�nda oldu�unu ayetleriyle teyid etmi�, 

teselli etmi�tir302. 

C) BÜTÜN ZAMANLARDAK� PEYGAMBERLER�N TEBL�� ETT��� 

D�N�N B�RL���N� AÇIKLAMAK 

Kur’an k�salar�n�n gayelerinden biri de Hz. Adem’den Hz. Nuh’a, Hz. Nuh’tan 

Hz.Muhammed’e kadar gelen bütün dinlerin ve �eriatlar�n birli�ini, ayn� kaynaktan 

geldi�ini ispat etmektir. Tüm dinler bir olunca, bunlara iman edenlerin de tek bir ümmet 

olu�u, inkarc�lar�n da ayn� inkar ve cahiliyeyi temsil etmesi kaç�n�lmazd�r. 

Peygamberlerin ve ilahi dinlerin birli�i, zamanlar�n de�i�mesiyle de�i�meyen bir 

gerçektir303. Yani vahiy ve din birli�ine iman, Müslüman’�n temel iman esaslar�ndan 

birisidir. Bu husus Kur’an-� Kerim’de �öyle ifade bulmaktad�r: 

 

 

                                                 
300 Bkz. Kur’an-� Kerim, Hud 11/120. 
301 Bkz. Kur’an-� Kerim, Ankebut 29/40; Bakara 2/214; Ankebut 29/1-3. 
302 Bkz. Kur’an-� Kerim, Hud 11/12; Hicr 15/97; Kehf 18/6; Yunus 10/94. 
303 �engül, �dris, a.g.e., s. 298. 
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“(Ey Resulüm!) Onlar (hem) sana indirilen kitaba ve (hem de) senden önce 

indirilenlere iman ederler. Ahirete de sadece onlar kesin olarak inan�rlar.”304 

“Peygamber ve inananlar, ona Rabbinden indirilene (Kur’an’a) iman etti. Hepsi 

de Allah’a, meleklerine, kitaplar�na ve peygamberlerine iman etmi�tir. Ve onlar: 

Allah’�n peygamberleri aras�ndan hiçbirini ay�rt etmeyiz, i�ittik, itaat ettik. Rabbimiz! 

Aff�n� dileriz, dönü� Sana’d�r derler.”305 

Bunlardan da anla��l�yor ki, Allah insano�luna farkl� devirlerde farkl� dinler 

de�il, temelde de�i�meyen tek bir din göndermi�tir ki o da “�slam” d�r. Bunun temeli 

Hz. Adem ile ba�lay�p Hz. Muhammed’le evrensel boyuta ula�m�� ve k�yamete kadar da 

ayn� din de�i�meden devam edecektir. Bu tamamlanm�� son dine Kur’an-� Kerim bizzat 

“�slam” ad�n� vermi�tir306. Allah kat�nda �slam’dan ba�ka bir din olmad��� ve ondan 

ba�ka bir dinin makbul say�lamayaca�� Kur’an’da aç�kça beyan edilmi�tir307. Çünkü 

�slam yine Kur’an’�n beyan�na göre insanl���n f�trî dinidir308. 

Yine Kur’an, Peygamberimiz Muhammed (a.s)’la geçmi� peygamberlerin 

müjdelendi�ini söyler.  

Her �eyden haberdar olan ve her �eyi bilen Rabbimizden gelen Kur’an Hz. 

Muhammed ve onun ümmetinin geçmi� semavi kitaplarda zikrinin geçti�ini ve bütün 

geçmi� peygamberlerin Hz. Muhammed’le müjdelendi�ini bize haber verir. 

Müfessirlerden birço�unun Ali-�mran suresi 81 ayetini bu �ekilde tefsir 

etmi�lerdir. “Hem Allah, vaktiyle peygamberlerden «size kitap ve hikmet vermemden 

sonra, Sizin yan�n�zda bulunan kitab� tasdik edici bir peygamber geldi�inde, mutlaka 

ona inan�p yard�mc� olacaks�n�z» diye söz alm��t�r. Allah: «Bunu kabul ettiniz, bu a��r 

yükümü s�rt�n�za ald�n�z m�?» dedi�inde onlar: «Kabul ettik» diye kesin söz verince, 

Allah Teâla: «Siz de �ahit olun, zaten Ben de sizinle beraber �ahitlik edece�im» 

buyurdu.”  

                                                 
304 Bkz. Kur’an-� Kerim, Bakara 2/4. 
305 Bkz. Kur’an-� Kerim, Bakara 2/285. 
306 Bkz. Kur’an-� Kerim, Al-i �mran 3/19-20; Bakara 2/132; Maide 5/3. 
307 Bkz. Kur’an-� Kerim, Al-i �mran 3/19-85. 
308 Bkz. Kur’an-� Kerim, Rum /30/30. 
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Muhakkak ki Allah bütün peygamberlerden hayatta iken Hz. Muhammed 

gönderilirse ona iman edeceklerine ve onun �eraiti için kendi �eraitlerini terk 

edeceklerine dair söz alm��t�r309. 

Bu da bize temelde dinin ayn� oldu�u, devirlerin ihtiyaçlar�na göre peygamberler 

geldi�ini ve Hz. Muhammed’in gelece�inin haber verildi�ini Kur’an bize bildiriyor.  

Tüm peygamberlerin insanl��a temelde ayn� dini tebli� ettikleri, Kur’an 

k�ssalar�n� anlat�m�nda da ifade edilmi�tir. Mesela Hz. Nuh kavmine, Müslümanlardan 

olmakla emredildi�ini söylemi�tir310. Hz. �brahim ve o�lu �smail, Kâ’be’yi in�a 

ederlerken yapt�klar� dualar�nda Allah’tan Müslüman olmalar�n� istemi�ler; Hz. �brahim 

ve Yakub evlatlar�na Müslüman olarak ölmelerini tavsiye etmi�lerdir311. Hz. Yusuf 

Allah’tan Müslüman olarak vefat etmeyi istemi�312. Musa da kavmine “E�er 

Müslümanlardan iseniz sadece Allah’a tevekkül edin” demi�tir313. 

Enbiya suresinde Hz. Musa, Harun, �brahim, �smail, �shâk, Ya’kub, Lût, Nuh, 

Davud, Süleyman, Eyyub, �dris, Zülkifl, Yûnus, Zekeriyya, Yahya ve �sa gibi grup 

peygamber anlat�l�r. Bu surede bu k�ssalar�n ard�ndan anlat�l�� gayesini ifade eden 

“Gerçekten bu peygamberler toplulu�u tek bir ümmet olarak sizin ümmetinizdir. 

(Onlar�n getirdi�i din sizin de dininizdir) Bende sizin Rabb’inizim. Öyleyse (yaln�z) 

Bana kulluk edip ibadet edin.”314 ayeti zikredilir. Bundan da aç�kça anla��l�yor ki 

peygamberlerin toplu olarak anlat�lmas�ndaki amaç tüm peygamberler ve getirdikleri 

dinlerin birli�ini göstermektir. 

Her devirde peygamberlere gönderilen dinin, esas itibar�yla de�i�meyen “�slam” 

olmas�, peygamberler ve onlara tabi olanlar�n tek bir ümmet olu�u gerçe�i yan�nda, 

inkarc�lar da tek bir ümmet olu�turmaktad�r. Tarihin her döneminde tekrarlanan inkar ve 

cahiliye mensuplar� aras�nda da zaman ve mekanlara göre önemli fark yoktur. Ayn� 

temel özelliklere sahiptirler315. Hepsi de peygamberlerini inat ve kibirlerinden dolay� 

inkar edip, do�ru yoldan yüz çevirmi�ler, sonra peygamberlerin davalar�ndan 

vazgeçmedi�ini görünce hem peygamberlere hem ümmetlerine sözlü ve fiili eziyet 
                                                 
309 Ömer Süleyman E�gar, er-Rusulu ve’r-Risalât, 1985, Beyrut, Mektebetu’l-felah, s. 162. 
310 Bkz. Kur’an-� Kerim, Al-i �mran, 3/19. 
311 Bkz. Kur’an-� Kerim, Bakara 2/127-133. 
312 Bkz. Kur’an-� Kerim, Yusuf 12/101. 
313 Bkz. Kur’an-� Kerim, Yunus 10/84. 
314 Bkz. Kur’an-� Kerim, Enbiya 21/92. 
315 Bkz. Kur’an-� Kerim, A’raf 7/59-88; �uara 26/105-187. 
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etmi�lerdir. Görülüyor ki devirler de�i�se de ne inanlar toplulu�u ne de inkar edenler 

s�n�f� de�i�memi�tir. 

Tek bir Allah inanc�; ilahi dinlerin hepsinin ortak özelli�idir. Tüm resul ve 

nebiler bu gerçekte birle�mi�ler, hepsi de bu gerçe�e davet etmi�lerdir. Kur’an bu 

gerçe�i özetle �öyle ifade eder: 

“(Ey Peygamber!) Senden önce hiçbir elçi görmedik ki, ancak ona ‘Ben’den 

ba�ka ilah yoktur sadece Bana kulluk ediniz’ diye vahyetmi�izdir.”316 

Ayr�ca Kur’an k�ssalar�ndan ö�rendi�imize göre Peygamberler ilahi emri ümmet 

ve milletlerine tebli� ederken ayn� merhalelerden geçip ayn� temel metodlar� 

kullanm��lard�r. Hemen hemen tüm peygamberler ilahi takdirin seçiminden sonra belli 

bir e�itim ve terbiyeden geçirilerek ilahi daveti yüklenmeye haz�rlanm��lard�r. Her 

peygamber önce temel prensipleri, tevhidi ve tevhidle alakal� di�er temel inançlar� en 

güzel yollarla çe�itli delillerle aç�lay�p bildirmi�lerdir. Davetin merhalelerine göre gizli 

veya aleni usuller uygulam��lar. Kar��la�t�klar� eziyet ve dü�manl�klar sebebiyle 

yurtlar�ndan hicret etmeye mecbur edilmi�lerdir. Ancak ilahi görevlerini hakk�yla yerine 

getirme u�runa her türlü eziyete seveseve katlanarak kendileriyle ayn� yolu takib edecek 

her devirdeki tabilerine de örnek olmu�lard�r. Peygamberler davetleri s�ras�nda Allah 

taraf�ndan gönderildiklerini ispat için çe�itli mucizeler göstermi�lerdir. Tüm bu davet ve 

tebli� kar��s�nda insanlardan herhangi bir ücret talep etmemi�ler, sadece Allah r�zas�n� 

gözetmi�lerdir317. 

Özetle tüm zamanlardaki peygamberler asl�nda tek bir dini tebli� etmi�lerdir ki o 

da �slam’d�r. Bilhassa peygamber k�ssalar� bunu teyid eder niteliktedir. 

D) �NSANI �EYTANA KAR�I UYARMAK 

Kur’an insan�, k�ssalar arac�l���yla k�yamete kadar kendisini do�ru yoldan 

ç�karmak için u�ra�acak olan �eytana kar�� uyarmaktad�r. Onun tuza��na dü�memeleri 

için, insan�n yarat�l���ndan itibaren nas�l dü�man oldu�u tekrar tekrar hat�rlat�l�p, ö�üt 

verilmektedir. 

                                                 
316 Bkz. Kur’an-� Kerim, Enbiya 21/25; Ayr�ca bkz. Fussilet 41/14; Ahkaf 46/21; Kafirun 109/2-3, 5. 
317 �engül, �dris, a.g.e., s. 307-308. 
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Hz. Adem ile ba�layan �eytan – insan aras�ndaki ezeli dü�manl�k, k�ssalar�n 

diliyle ibretli bir �ekilde anlat�lmaktad�r. Bu dü�manl�k Kur’an’�n çe�itli yerlerinde 

anlat�lmaktad�r318. 

�lk insana Allah’�n emri olan hürmet secdesinden kaç�nan ve aç�k bir isyanla 

Allah’a kar�� gelen �eytan, cennetten kovulmu�, Allah’�n rahmetinden uzakla�t�r�lm��t�r. 

Bu nedenledir ki daha ilk andan itibaren insana dü�man olmu�tur. K�ssalardan 

anla��ld��� üzre, bu a�amadan sonra �eytan�n tek hedefi, ba�ta Adem ve Havva cennetten 

ç�karmak ve k�yamete kadar gelecek insan neslini de ayn� �ekilde ilahi rahmetten 

mahrum b�rakmakt�r. 

Nihayet bu emelini Hz. Adem ve Havva’ya vesvese vererek cennette yasak 

a�açtan yedirmeyi ba�arm��, amac�n� gerçekle�tirmi�tir. Bunun üzerine insano�luna 

kaybetti�ini tekrar kazanabilme imkan� verilmi� ve dünyaya bunun için imtihan için 

gönderilmi�tir. �eytan da bunun üzerine Allah’tan mühlet istemi� ve Allah taraf�ndan 

ilahi hikmet gere�i bu iste�i kabul edilmi�tir. �eytan da bu müddet içersinde 

dü�manl���n� �iddetle devam ettirece�ini, insano�lunu do�ru yoldan al�koyaca��n� 

ahdetmi�tir. Maalesef �blis bu ahdini geçmi�te de, bugün de ve gelecekte de yerine 

getirmi�tir, getirecektir. 

��te bu dünyada di�er yarat�lm��lardan farkl� olarak önemli bir imtihana tabi 

tutulan insan, �eytana, nefsinin arzu ve isteklerine ra�men Allah’�n sonsuz rahmetini, 

ebedi cennetini elde etmek için bu geçici aleme gönderilmi�tir. 

K�saca belirtmeye çal��t���m�z �art ve ortamda insan bu dünyadan tekrar as�l 

vatan�na dönmek, ebedi cennete hak kazanmak için yapaca�� ve dikkat edece�i en 

önemli husus, Kur’an’�n k�ssalar arac�l���yla da belirtti�i; �eytan�n dü�manl���n� 

anlamas�, onun hile ve tuzaklar� kar��s�nda uyan�k olmas�d�r. 

Kur’an k�ssalar arac�l���yla insan� �eytana kar�� her f�rsatta uyarm��, ikaz 

etmi�tir319. 

 

                                                 
318 Bkz. Kur’an-� Kerim, Bakara 2/30-39; A’raf 7/11-25, Hicr 15/26-42; �sra 17/61-65; Kehf 18/50; Sad 
38/67-85; Taha 26/116-123. 
319 Bkz. Kur’an-� Kerim, Hicr 15/40; �sra 17/65; Sad 38/82-85; Bakara 2/168-169, 208; Nisa 4/60, 83, 
120; Maide 5/91; En’am 6/142; Yusuf 12/5, 42; �sra 17/53; Nur 24/21. 
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E) �NSANLARI DÜ�ÜNDÜRMEK VE �BRET ALMALARINI 

SA�LAMAK 

K�ssalar�n amaçlar�ndan biri de insanlar�n bunlar üzerinde dü�ünmelerini ve ibret 

almalar�n� sa�lamakt�r. 

Dü�ünmek, olaylardan ve çevreden ibret almak Kur’an’�n bir emridir. Hayat�n 

anlam kazanmas�, ancak üzerinde dü�ünülmesiyle mümkündür. Dü�ünmek, insan� 

hayvanlardan ay�ran en önemli özelliktir. Ak�l nimetinin �ükrü, onu kullanmakla, 

dü�ünme ameliyesinde bulunmakla gerçekle�ir320. 

Yüce Allah Kur’an-� Kerim’de �öyle buyurur:  

“Hiç yeryüzünde gezmediler mi ki (kendilerinden önce mahvolanlar�n yerlerini 

görsünler de) dü�ünecekleri kalpleri, i�itecekleri kulaklar� olsun, (ak�llar� ba�lar�na 

gelsin, hak sözünü i�itsinler) Zira gözler kör olmaz fakat as�l gö�üslerdeki kalpler kör 

olur.”321 

“Elbette bunda i�aretten anlayanlara nice ibretler vard�r.”322 

“Elbette onlar�n k�ssalar�nda ak�l sahipleri için ibret vard�r.”323 

Böyle bir yakla��m, ba�ka bir ifadeyle ibret almaya yönlendirme, insani 

duygular�n dini, �slami yöne yönelmesine, buradan da �slam dininin gerektirdiklerinin 

ya�ant�ya dönü�türülmesini hedefler. Bu da her türlü zorluk ve s�k�nt�lar�n üstesinden 

gelmeye çal��an, yanl���n, hak olmayan�n kar��s�nda durabilen sa�lam bir imanla 

gerçekle�ir. 

Genel itibar�yla k�ssalar göz önünde bulunduruldu�unda k�ssalarda anlat�lan 

olaylardaki temel amaçlardan birinin insan duygular�n� güven, korku ve ümit yönünde 

harekete geçirmek ve aksiyona yönlendirerek bir k�v�lc�m�n ç�kmas�n� sa�lamak 

oldu�unu ifade etmek de mümkündür324. 

 

 

                                                 
320 �im�ek, Sait, Kur’an K�ssalar�na Giri�, Yöneli� Yay., �stanbul 1993, s. 79. 
321 Bkz. Kur’an-� Kerim, Hacc 22/46. 
322 Bkz. Kur’an-� Kerim, Hicr 15/75. 
323 Bkz. Kur’an-� Kerim, Yusuf 12/111. 
324 Demir, �ehmus, a.g.e., s. 149. 
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F) �NSANLARI E��TMEK VE TERB�YE ETMEK 

Kur’an da insan�n ilk yarat�l�� safhalar�n� anlatan k�ssalarda, insan�n cennetten 

indirilip, dünyaya yerle�tirildikten sonra kendilerine Allah kat�ndan bir hidayet rehberi 

gelece�i vaad edilmi�tir325. Çünkü insan yarat�l�� gere�i ve kendisinde varolan duygu ve 

dü�ünceleri sebebiyle terbiyeye ve e�itime muhtaç olarak yarat�lm��t�r.  

�nsan itaat veya inkarda serbest b�rak�lm��, kendisine verilen irade ile bunu 

seçmesi istenmi�tir. Bunun sonucunda da tarihte olumlu veya olumsuz iki tav�r 

sergilemi�tir. Bu iki farkl� tavr�n da sevap ve ceza olmak üzere görülecek olan iki ayr� 

neticesi de takdir edilip ilahi vahiyle bildirilmi�tir326.  

�nsan, kendisine verilen hilafet görevini sergilemesi Allah ad�na yeryüzünde 

imar faaliyetlerinin adalet ve hak ölçüleri içinde yürütülmesi ancak ilahi terbiyeyle 

mümkündür. Bu ilahi terbiye sistemlerinin en sonuncusu da Kur’an’d�r. Elbette ki 

Kur’an do�al olarak önceki ilahi terbiye sistemlerinin devam� ve tamamlay�c�s�d�r.  

��te bu gayeyle Kur’an k�ssalar arac�l���yla geçmi� peygamberlerin evrensel 

mahiyetteki önemli olaylar�n� bize anlatmaktad�r.  

Kur’an k�ssalar�ndaki terbiye metoduyla, Kur’an metodu tamamen uyum 

içindedir.  

�nsan geçmi�le ilgili gerçek olaylar� dinlerken ister istemez ders ve ibret al�r. 

Kur’an’�n tarihte ya�am�� olumlu ve olumsuz �ahsiyetleri ve onlar�n ak�betlerini 

anlatmak suretiyle insanlar� do�ru yoldaki fert veya toplumlar�n örnek hayatlar�na 

özendirerek benzer bir hayat ya�amalar�n� te�vik etmek, bat�l yoldakilerin de tav�r ve 

ya�ant�lar�ndan nefret ettirerek, insan� temiz f�trat�na z�t hareket ve hayat tarz�ndan 

uzakla�t�rmakt�r.  

E�itim sahas�ndaki tecrübeler aç�kça göstermi�tir ki ak�l ve kalplere nüfuz edip 

müsbet netice veren dini ö�ütlerin en etkilisi k�ssalard�r. Çünkü ki�iler vicdanen 

k�ssadaki ki�ilerden, olaylardan etkilenir, ibret al�r. Yine ki�inin hay�r ve fazilet yönünü 

geli�tirir, dini hassasiyetlerin do�mas�n� sa�lar.  

                                                 
325 Bkz. Kur’an-� Kerim, Bakara 2/38-39; Maide 5/65-66; Taha 20/123-126; Araf 7/96; Nuh 71/10-12. 
326 Bkz. Kur’an-� Kerim, Bakara 2/38-39; Taha 20/123-126. 
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Kur’an k�yamete kadarki tüm muhataplar�n� terbiye etmek için k�ssalar 

üslubuyla her devir de insanl�k için örnek ve önder �ahsiyetler olan peygamberlerin 

örnek hayatlar�n� ve onlara tabii olanlar� anlatmaktad�r. Anlat�lan tüm bu örnek 

�ahsiyetler ba�ta Hz. Peygamber ve sonra da müminler için yüksek ahlak�, dini 

hassasiyeti, Allah’a giden yolu ö�reten en önemli bir metod te�kil eder.  

Kur’an k�ssalar arac�l���yla te�vik ve korkutma unsurunu davet ve terbiye 

metodu olarak kullan�r. Çünkü te�vik ve korkutma pek çok insan ruhunda psikolojik 

yap�s�nda tesiri büyüktür. �nsan nas�l hay�r ve güzelli�i seviyorsa, her türlü �er ve 

kötülükten ho�lanmamaktad�r. Bu nedenledir ki iyiye güzele ve hayra te�vik, 

kötülüklere kar�� korkutma üslubu terbiyecilerin vazgeçemedi�i unsurlard�r. Ayr�ca 

Kur’an yap�lan her amelin kar��l���n�n dünya da ve ahirette mutlaka bir neticeye sahip 

olaca��n� (sevap-ceza) bir kanun olarak bildirilmi�tir327. �nsan yapt��� i�in gitti�i yolun 

sonunda sevindirici veya elem verici bir neticeye ula�aca��n� bilmezse, terbiyede belli 

bir hedefe ula�mas� zordur. Bu nedenle insan yapt��� i�in sonucunu bilmelidir.  

Bu nedenle Kur’an k�ssalar� muhatab� e�itici bir nitelik ta��r. Bazen örnek 

�ahsiyetleri, bazen yola dü�mü� insanlar� anlatarak, bazen anlat�mda diyalog üslubuna 

yer vererek, bazen insanlar� te�vik ederek, bazen korkutarak, k�ssalar anlat�larak 

insano�lu e�itim ve terbiyeye tabi tutulmu�tur.  

Zaten Kur’ani metotda da as�l amaç insan� e�itmek, do�ru yola iletmektir. 

Elbette ki Kur’an’�n büyük k�sm�n� olu�turan k�ssalar�nda metodu ayn�d�r, amaç insan� 

hem dünyada hem de ahirette huzura ve mutlulu�a ula�t�rmakt�r.  

G) KUR’AN KISSALARININ TEKRARI 

Kur’an’da tekrar, bazen bir cümlenin çe�itli yerlerde tekrar edilmesi, bazen de 

olay�n tekrar� �eklinde olur. Olay�n tekrar� k�ssan�n konusuna girer.  

Tekrar insan f�trat� aç�s�ndan ele al�n�rsa özellikle önemli konularda zarurettir, 

ihtiyaçt�r. Çünkü insanda unutma özelli�i vard�r. Bu özellik daha ilk insanda kendini 

göstermi� ve Allah’�n bütün ikaz ve tembihine ra�men bu tembihi unutmu� ve yasak 

a�aca yakla�m��t�r. �nsan�n unutma özelli�i Kur’ani nasla sabittir. Ya�ayan ve 

de�i�meyen bir gerçektir. Bu temel insani özelik sebebiyledir ki bir fikrin insan 

                                                 
327 Bkz. Kur’an-� Kerim, Zümer 39/24-26; Secde 32/20-21; Ha�r 59/15; Talak 65/8-10. 
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zihninde yer edebilmesi ve iyice anla��labilmesi için takip edilecek en güzel yollardan 

birsi “tekrar”d�r. Bu yolla fikirlerin, bilgilerin insan haf�zas�na iyice yerle�tirlmesi temin 

edilir. Böylece insandaki unutkanl�k büyük ölçüde önlenmi� olur. �nsan� yaratan Allah 

yaratt��� kulun özelliklerini en iyi bilir ve bundan dolay� Kur’an da kendine has bir 

üslupla tekrarlarda bulunur.  

Psikolojik aç�dan meseleye bak�ld���nda tekrar�n insan üzerinde büyük etkisi 

oldu�u görülür. Herhangi bir fikri yerle�tirmek istedi�inizde o fikri ölçülü olarak tekrar 

etmek etkili bir yoldur ve kal�c�l�k kazand�r�r. Tekrar edilen konular önemlerinden 

dolay� tekrar edilmi�lerdir. Ayr�ca Kur’an’da bir olay tekrar edilirken ayn�yla tekrar 

edilmiyor. Mesela bir yerde özet olarak anlat�lan ba�ka yerde tafsilatl� olarak 

anlat�l�yor328. 

Tekrarlanan k�ssalarda bir çeli�ki yoktur. Nas�l ki Kur’an da çeli�ki yoksa, 

k�ssalarda da çeli�ki yoktur329.  

Kur’an’daki tekrar üslubunu zaruri k�lan, onun yüksek icaz�na yak���r tarzda 

mevcut biçimde �ekillendiren en önemli unsur, Kur’an’�n hedef ve gayesidir. Çünkü 

Kur’an insanl���n tüm sorular�na cevap veren en son ve en mükemmel �slam dininin 

kitab�d�r.  

Arap dilinin üslup ve bela�at� gere�i Kur’an’da tekrara yer verilmi�tir. Çünkü 

“tekrar” Arapçan�n önemli üsluplar�ndan birisidir330.   

Tekrar ifadeye güzellik katan bir unsurdur. K�ssan�n tekrar� halinde ilave edilen 

bu yeni unsur tekrara farkl� bir boyut kazand�rmaktad�r. Kur’an k�ssalar�n�n de�i�ik 

yerlerde ve �ekillerde tekrarlanmas�n�n bir sebebi de inanc�n yerinin �uuralt� oldu�u 

hususunda aranmaktad�r. Dolayl� olan bu telkin tarz�, özellikle tekrarla birle�irse 

kolayca �uuralt�na uzan�r331.  

Netice olarak Kur’an’daki tekrarlar, ayn� konu veya meselenin salt tekrar�ndan 

ibaret de�ildir. Her tekrarda bir anlam ilavesi, meseleye de�i�ik bir bak�� aç�s� 

kazand�rmaktad�r.  

                                                 
328 �im�ek, M. Sait, a.g.e., s. 114. 
329 Bkz. Kur’an-� Kerim, Nisa 4/82. 
330 �engül, �dris, a.g.e., s. 254-256. 
331 Çelik, Muhammed, a.g.e., s. 40. 
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SONUÇ 

Kur’an’�n bir cüz’ü olmalar� sebebiyle Kur’an’daki k�ssalar�n men�ei bizzat 

Kur’an’�n da men�eini ilgilendiren bir husustur. 

Kur’an ondört as�rd�r insanl��� ilahi terbiyeyle ahlakland�rmaya çal��acakt�r ve 

buna ebediyen davam edecektir.  

Bugün her zamankinden daha fazla anlamaya ve hayat�m�z� prensipleriyle 

�ekillendirmeye muhtaç oldu�umuz ilahi mesajlar�n tarihte bizzat ya�anm�� hadiseler 

�eklinde, canl� tablolar halinde sunulmas� sebebiyle Kur’an k�ssalar� son derece 

önemlidir. Yani Kur’an’i mesaj k�ssalar arac�l���yla insanl��a daha aktif bir 

perspektiften naklediliyor. 

Bizler, k�ssalar�n Hz. Peygamberin risaletini ispat etti�ine inan�yoruz, bu 

haberlerin k�ssalarda bulunmas� peygamberli�in kan�t�d�r. E�er bu k�ssalar vahyin eseri 

olmasayd�, hiçbir kitab� okuyamayan ve kitap okuyan hiçbir ki�iye ö�rencilik etmeyen 

ümmi peygamber bu bilgileri ö�renemezdi. 

Kur’an k�ssalarla geçmi� peygamberleri birtak�m tarihi �ahsiyetleri ve hadiseleri 

anlat�rken teferruatlara girmemi�, tarihi gerçeklere ayk�r� herhangi bir bilgiye de yer 

vermemi�tir. 

Kur’an baz� tarihi hadiselerin evrensel mahiyetteki yönlerini tüm insanl��a ders 

ve ibret verecek �ekilde kendine has üslupla anlatm��t�r.  

Kur’an k�ssalar�n�n kayna��n� ilahi vahiy d���nda ba�ka kaynaklarda aramak pek 

çok aç�dan imkans�z ve bo� çal��malard�r. As�l olan gerçek Kur’an, Tevrat ve �ncil’in 

ayn� kaynaktan geldi�idir ki bu nedenle k�ssalarda baz� paralellikler vard�r. Ancak 

Kur’an d���ndakiler tahrif oldu�undan aslolan Kur’an k�ssalar�d�r.  

Kur’an k�ssalar�n�n amac� ve hedefi temelde Kur’an’�n indirili� gayesi ve 

hedefiyle ayn�d�r. Yani Kur’an tevhidi, ahireti, takvay� üstün ahlak prensiplerini vb. 

nas�l anlat�yorsa k�ssalarda bunlar� ya�anm�� tarihi gerçeklerle dile getirerek daha 

çarp�c� bir biçimde anlatmaktad�r.  
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Netice olarak �unu söyleyebiliriz ki Kur’an k�ssalar� tarihte ya�anm�� 

gerçeklerdir ve kayna�� ilahi vahiydir. Amac� (Kur’an’�n da amac�) insanl��a ibret 

vermek, �eytana kar�� uyarmak, insanlar� dü�ündürmektir. As�l gaye Kur’an’�n daha iyi 

bir �ekilde anla��lmas�d�r. Kur’ani hükümlerin anla��lmas�d�r ve insanlara Kur’an’� 

hayatlar�na tatbik etmeleri için yard�mc� olmakt�r.  
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